lenská základ a ZSF
1993-2007
lenskú základ u Zväzu slovenských filatelistov tvoria záujemcovia o rozli né oblasti filatelie, alebo i jej
priaznivci. Základnou organiza nou jednotkou ZSF je klub filatelistov. Tieto sa na vytvárajú v miestach, kde sa
sústredí najmenej 10 záujemcov a sú dodržané postupy pre vznik klubu. V rámci štyroch územných oblastí sú
vytvorené Združenia klubov filatelistov, ktorých úlohou je napomáha klubom filatelistov pri ich aktivitách.
Strešným orgánom ZSF je Rada ZSF, ktorá zodpovedá za celkovú innos ZSF. Najvyšším orgánom ZSF je
Valné zhromaždenie, ktoré hodnotí predchádzajúce obdobie, prijíma zmeny zväzových predpisov a ur uje
smerovanie pre nasledujúce obdobie.
Všetky zložky ZSF majú za úlohu podporova rast lenskej základne a hlavne podporova v rámci finan ných
možností aktivity, o ktoré má lenská základ a záujem.
Pod a dlhodobého sledovania najvä ší záujem je o pravidelné a v asné dodávanie noviniek známok a celín
Slovenska. Vä šina lenov odoberá novinky slovenských známok a celín a iných produktov Slovenskej pošty,
cez novinkovú službu ZSF. K jej innosti boli v minulosti rôzne výhrady, ale v posledných rokoch sa jej innos
výrazne zlepšila, i ke ekonomické možnosti prinášajú isté obmedzenia i v tejto oblasti (napr. výška poštovného
za zásielku noviniek). innos novinkovej služby s ažujú nepravidelné odbery a úhrady noviniek, alebo ako sa
už stalo, vo viacerých prípadoch i neodobratie objednaných noviniek vôbec.
Druhou v poradí by mala by možnos ú as na výmenných schôdzkach (burzách), kde je možno získa rozli né
filatelistické materiály do svojich zbierok. V poslednom období sa tieto akcie vo vä šom rozsahu využívajú na
možnos odpredaja prebytkov filatelistických materiálov z dôvodu získania prostriedkov na bežné životné
potreby. Ve mi dôležitou sú as ou výmenných schôdzok sú i neformálne stretnutia filatelistov, výmena
poznatkov i utuženie osobných vz ahov.
V súvislosti s ukon ením zberate skej innosti a likvidácie zbierok (hlavne po zosnulých lenoch), je zámerom
ZSF napomôc i v tejto oblasti. Na prvý poh ad pomerne jednoduchá vec je však zna ne komplikovaná. Dedi i
majú spravidla malé, alebo mylné informácie o finan nej hodnote zbierky, jej možnosti odpredaja a najmä o
reálnej tržnej cene. Hlavne táto posledná okolnos ve a krát odradzuje lenov ochotných poradi ako postupova
pri odpredaji zbierok, aby sa vyhli podozreniu z neseriózneho prístupu.
Pomerne ve ký záujem lenov sa v poslednom období sústre uje na uvedenie nových známok a iných poštových
produktov. Filatelistické výstavy rozli ných druhov sú pomerne stabilným záujmom asti lenskej základne.
Oproti minulosti však klesá po et aktívnych vystavovate ov, hoci možnos vystavova jednorámové exponáty
oslovila už viacero nových vystavovate ov. O odborné innosti je tiež záujem, i ke malého okruhu filatelistov.
Rovnako vzdelávanie lenskej základne, naráža na malý záujem lenskej základne. Získanie nových poznatkov
je dos asto zamerané nie na filatelistickú, ale tržnú hodnotu filatelistických materiálov. Vzdelávanie prebieha
prevažne samostatným štúdiom filatelistickej literatúry a asopisov.
Najvä ší rozsah práce z lenskou základ ou vykonávajú desiatky skromných funkcionárov klubov filatelistov,
na ktorých aktivite je v mnohých prípadoch závislá práca klubu a i jeho samotná existencia. Za množstvo
vykonanej práce je im potrebné úprimne po akova .
Stabilizácii lenskej základne ZSF napomôže pokra ovanie v innostiach, o ktoré je záujem aspo asti lenskej
základne a h adanie nových ciest, v rámci finan ných možností, ktoré urobia ZSF atraktívnejším je širší okruh
neorganizovaných filatelistov. Dobrým po inom v h adaní nových ciest je i inovácia v poskytovaní lenskej
prémie ZSF a i zámer zmien v obsahovom zameraní zväzového Spravodajcu ZSF.
Pri VII. VZ v r. 2003 mal náš zväz 3200 lenov, 1888 ekonomicky inných, 1091 dôchodcov (34%) a 221
mladých filatelistov (6.9%), pôsobiacich v 163 kluboch združených v štyroch regionálnych združeniach. T. .
máme 2066 lenov (64.5%) z toho 1107 ekonomicky inných, 829 dôchodcov (40 %), 130 mladých filatelistov
(6.3%), pôsobiacich v 96 kluboch (58.8%). Názorne je vývoj lenskej základne v hodnotenom období uvedený
na Obr. 1-3 a v Tab. 1

Tab. 1. Preh ad lenskej základne za roky 2003 až 2007
Rok 2003*
Rok 2004
Rok 2005
768
693
610
ZKF BA
942
849
755
ZKF Zs
835
744
658
ZKF Ss
655
526
491
ZKF Vs
3200
2812
2514
ZSF
%
100%
87,9%
78,6%
*Percentuálne vyjadrenie sa vz ahuje k roku 2003. Rok 2003 je 100%.
**Podklady k 30.6.2007

Obr. 1. Vývoj po tu klubov filatelistov v r. 1993 – 2006

Obr. 2. Vývoj po tu lenov ZSF v r. 1993 – 2006

Rok 2006
551
755
602
445
2355
73,6%

Rok 2007**
454
673
544
395
2066
64,6%

Obr. 3. Štruktúra lenskej základne ZSF v r. 1993 – 2006

________________________________________________________
Dušan Evinic, ubomír Floch
(prebrané z materialov VIII. VZ ZSF, krátené)

