Zápisnica zo zasadnutia Rady Zväzu slovenských filatelistov
dňa 20. marca 2021 o 9:00 hodine
Zasadnutie Rady ZSF sa uskutočnilo formou videokonferencie.
Účastníci videokonferecie:
1. RNDr. Pavol Lazar
2. Ing. Zdeněk Baliga
3. RNDr. Vojtech Jankovič
4. Rastislav Ovšonka
5. MVDr. Milan Šajgalík
6. Ing. Jozef Vangel, prítomný pri rokovaní do bodu č. 6 (do 10:35 hod.)
7. Ing. Martin Polovka, za RK ZSF
Neprítomní :
MUDr. František Kováčik
Iveta Valašková, tajomníčka ZSF
Zapisovateľ: Ing. Zdeněk Baliga
1. Otvorenie
Predseda ZSF P. Lazar otvoril rokovanie a uvítal účastníkov videokonferencie v zložení
6 členov Rady ZSF, právny režim videokonferencie má podľa vyjadrenia právnika
rovnaké účinky ako osobné zasadnutie Rady a je v súlade s platnými Stanovami ZSF.
2. Schválenie zapisovateľa, informácia o uznášaniaschopnosti a schválenie programu.
Za zapisovateľa bol jednomyseľne schválený Z. Baliga. Za overovateľa zápisnice je
trvale schválený R. Ovšonka. Bolo skonštatované, že Rada ZSF je uznášaniaschopná,
pretože je prítomná nadpolovičná väčšina členov Rady ZSF.
V programe bolo zmenené poradie bodov 7. za 5., ktoré bolo jednomyseľne
schválené, ale počas rokovania sa nemuselo využiť. Rada ZSF rokovala podľa
navrhnutého programu:
1. Otvorenie
2. Informácia o uznášaniaschopnosti, schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Informácia o vykonaných úkonoch a iných uskutočnených aktivitách predsedu
a členov Rady ZSF
5. Správa o hospodárení za rok 2020
6. Rozpočet na rok 2021
7. Zväzový časopis – nové číslo
8. Výstava Nitra 2021
9. Medzinárodné výstavy
10. Novinková služba

11. Korešpondencia
12. Rôzne
13. Návrh uznesení
14. Ukončenie
3. Kontrola plnenie uznesení – informácie o plnení uznesení predniesol P. Lazar
a členovia Rady ZSF sa zaoberali jednotlivými uzneseniami
- vypracovanie návrhu Roll-up ZSF: neuskutočnené z dôvodu nemožnosti využiť túto
formu propagácie počas pandémie,
- predloženie aktualizovanej smernice pre udeľovanie Ceny ZSF a Čestného odznaku
ZSF ako i štatútu mediálnej komisie: nebolo splnené,
- zabezpečenie aktualizácie adries a dátumov narodenia mladých filatelistov po
jednotlivých KMF z dôvodu bezplatného odberu Členskej prémie ZSF: nebola
poskytnutá kompletná informácia o plnení z dôvodu neprítomnosti tajomníka ZSF I.
Valaškovej,
- naskenovanie kancelárskeho a skartačného poriadku a zaktualizovanie účtovných, mzdových a k ním súvisiacich predpisov: nebola poskytnutá informácia o plnení
z dôvodu neprítomnosti tajomníka ZSF I. Valaškovej,
- pokračovať i naďalej v rokovaniach s mimozväzovými zoskupeniami o možnostiach
dlhodobej spolupráce: rokovania prebiehajú, úloha trvá,
- predloženie účtovných dokladov za rok 2018, 2019 a 2020 na kontrolu Revíznej
komisii: nesplnené, RK by mala vyzvať tajomníka ZSF I. Valaškovú,
- po výzve predsedov KF a KMF sa adresár členov ZSF doplňuje: úloha je priebežne
plnená,
- boli zistené a prerokované podmienky odberu produktov Českej pošty: úloha
splnená, je nutné osloviť jednotlivých novinkárov KF či majú záujem o odober,
- informovať komisiu znalcov o podozrení na predaj falošných známok
prostredníctvom platformy Aukro: úloha splnená, odpoveď z komisie znalcov zatiaľ
neprišla, nemali zasadanie,
- nezrovnalosti vo veci správy a prevádzky webovej stránky ZSF boli prediskutované:
je nutné vypracovať návrh na prevádzku webovej stránky ZSF, ktorý bude riešiť aj tok
informácii k jej napĺňaniu.
Výsledkom kontroly uznesení bolo schválenie nových uznesení, ktorých znenie bolo
ako celok jednomyseľne schválené Radou ZSF v bode 13. programu videokonferencie.
4. P. Lazar podal podrobnú informáciu o vykonaných aktivitách a úkonoch predsedu
a členov Rady ZSF – o podpísaní Zmluvy o dotáciách s Ministerstvom dopravy
a výstavby SR, kde boli dohodnuté dotácie na podporu ZSF a filatelistických
občianskych združení zastúpených ZSF vo výške 4000 € a dotácie na podporu rozvoja
mládežníckej filatelie vo výške 4000 €. Zmluva o spolupráci so Slovenskou poštou, a.
s. nebola uzavretá.
5. Správa o hospodárení za rok 2020 nebola prejednávaná z dôvodu neprítomnosti
tajomníka ZSF I. Valaškovej.

6. K rozpočtu na rok 2021 neboli žiadne výrazné pripomienky, je koncipovaný ako
vyrovnaný. Do rozpočtu boli doplnené priority a činnosti o prácu s mládežou
a filatelistické vzdelávanie. Rozpočet je prílohou tejto zápisnice.
7. Zväzový časopis – vzhľadom na nezískanie dotácie na vydávanie zväzového
periodika od Slovenskej pošty, a. s. bolo pristúpené k zmene vydávania časopisu.
Informáciu o novom spôsobe vydávania podal P. Lazar . Po rokovaní so Slovenskou
poštou, a. s. a tlačiarňou v Hradištku bude časopis vydávaný pre ZSF sponzorskou
formou. Bolo dohodnuté, že dôjde k zmodernizovaniu dizajnu a zmene názvu
časopisu na „Slovenská filatelia“ s podnadpisom „Spravodajca ZSF“. Tiež bola
stanovená cena výtlačku na 1,90 € pre nečlenov ZSF. Časopis má byť rozosielaný aj na
spolupracujúce filatelistické zväzy a združenia. Počas prerokovania tohto bodu
vznikla diskusia k pravidelnému zasielaniu informačných emailov členom – v záujme
zvýšiť informovanosť členov a posilniť spojenie s členskou základňou. Bol prerokovaný
návrh na mechanizmus pravidelného zasielania informačných emailov na emailové
adresy tých členov, ktorých adresy máme k dispozícii, resp. ktorí svoje adresy
poskytli. Celú aktivitu by mal zastrešovať R. Ovšonka (predseda mediálnej komisie
ZSF), technickú prípravu cez webovú stránku by mal zabezpečiť M. Polovka (správca
zväzovej webovej stránky ZSF), adresy a ich aktualizáciu by mali zabezpečiť Z. Baliga a
M. Valašková, obsahové podklady by mali vyplynúť zo zápisu a doplniť by ich mali
všetci členovia rady (o. i. aktualizácia výstavy NITRA 2021 - M. Šajgalík, V. Jankovič)
tak, aby mailing mohol byť zaslaný 31. 3. 2021. Periodicita zatiaľ nebola určená, no
vhodný sa vidí mesačný interval, najlepšie odoslať email vždy posledný deň v
mesiaci.
8. Národná filatelistická výstava NITRA 2021 – M. Šajgalík informoval o zmene
termínu výstavy na 14. september 2021. Ak pandemická situácia nedovolí
usporiadanie fyzickej výstavy uvažuje sa o usporiadaní virtuálnej súťažnej výstavy.
Výstava je plánovaná ako jednorámová, čiže nebude taký nápor na plochu výstaviska.
V. Jankovič predniesol pripomienky, že keď sa jedná o národnú výstavu je nutné
urýchlene prepracovať propozície výstavy tak, aby zodpovedali stupňu výstavy. Tiež je
nutné urýchlene osloviť prípadných vystavovateľov, aby dokázali pripraviť svoje
exponáty na výstavu.
9. O medzinárodných výstavách informoval V. Jankovič a to: PHILANIPPON 2021,
NOTOS 2021 s kongresom FEPA, OSTROPA 2021 výstava je z dôvodu zlej pandemickej
situácie ohrozená – národný komisár M. Bachratý, CAPE TOWN 2021 - národný
komisár P. Lazar, CAPEX 22 – navrhnutý národný komisár M. Ňaršík, LONDON 2022 –
výstava bola presunutá z roku 2020 a národný komisár P. Lazar a porotca V. Jankovič,
HUNFILEX 2022 – národný komisár P. Csicsay, HELVETIA 2022, LIBEREC 2022,
INDONESIA 2020 - nový termín, dokonca ani rok nebol zatiaľ určený - rovnaké
konštatovanie platí aj pre kongres FIP.

10. Informáciu o novinkovej službe - zaslal Z. Baliga v písomnej forme pred
rokovaním Rady ZSF. Pri rokovaní informoval o súčasnom stave v objednaní noviniek
KF, ktoré aj napriek zvýšeným zľavám pre KF sa nezvýšilo. Hlavnou príčinou je
nezáujem novinkárov KF (odoberajúcich novinky od iných subjektov) na zlepšení
finančnej situácie svojho klubu filatelistov. Z tejto analýzy vyplynula potreba
prostredníctvom prémie pre novinkovú službu ZSF osloviť členov týchto KF, aby
žiadali svojich novinkárov presmerovať odber noviniek na novinkovú službu ZSF.
11. Informácia o korešpondencii - nebola kompletne podaná z dôvodu neprítomnosti tajomníka ZSF I. Valaškovej.
.
12. Rôzne – bolo prerokované:
- návrhy na udelenie Čestných odznakov ZSF pre členov KF 52 – 51 Nitra pri
príležitosti 40. výročia KF. Keďže ani jeden z kandidátov na zvýšenie kategórie
Čestného odznaku nespĺňal kritérium päťročného odstupu udeľovania ČO ZSF medzi
jednotlivými kategóriami, všetky návrhy boli jednomyseľne zamietnuté.
- Anketa o najkrajšiu známku za rok 2020 - Po nie vydarenom predchádzajúcom
ročníku (prepečiatkované alebo nedoručené poštové lístky s príležitostnou pečiatkou
ako odmena účastníkom ankety – nie z viny ZSF), predložil V. Jankovič alternatívy
riešenia. Rada ZSF sa zhodla, že v ankete sa bude pokračovať, ale poštové lístky s
príležitostnou pečiatkou sa nebudú posielať poštou. Oprávnila V. Jankoviča jednať v
tomto zmysle so zástupcami Slovenskej Pošty / POFISu a anketu v spolupráci s nimi
zorganizovať. Vyhlásenie ankety je predbežne navrhnuté na 14. 9. 2021 v rámci
plánovanej výstavy NITRA 2021.
- Práca s mládežou - boli pripravené základné publikácie pre prácu s mládežou
(Slovník podkutého filatelistu), na ich aktualizácii a príprave ďalších sa
priebežne pracuje. Využívajú sa pri práci s mladými cez internet, no nie je to
postačujúce, lebo nefunguje spojenie vedúcich krúžkov s členmi (nemajú na nich
emailový ani iný kontakt). Situácia s mládežou je kvôli nemožnosti stretávania
alarmujúca a s najväčšou pravdepodobnosťou je ohrozené finále filatelistickej
olympiády preložené z roku 2020 (iný termín? Iná forma?). Táto oblasť vyžaduje
návrhy rozumných riešení a hlavne zobratie zodpovednosti, aby nedošlo ku tomu, že
vo zväze nebudú organizovaní žiadni mladí filatelisti.
13. Návrh uznesení z videokonferencie predniesol P. Lazar a je prílohou tejto zápisnice.
14. Videokonferenciu ukončil a všetkým účastníkom poďakoval za aktívnu účasť predseda ZSF P. Lazar.

V Kežmarku dňa 20. marca 2021
Zapísal: Z. Baliga

