
 

ZÁPIS 

z komisie znalcov ZSF zo dňa 19.4.2014, konanej v Bratislave, JURKI Dom. 

 

 

 

Prítomní:  Šablatúra, predseda 

 Stupka 

 Štofla 

 Jurkovič 

 Synek 

 Csicsay 

  

  

 

Neprítomní: Gerec - ospravedlnený 

 Főldes 

 Bachratý- ospravedlnený 

 Rakovský 

Noví ašpiranti: Květon 

 Blaškovič-ospravedlnený 

 Filípek 

 Flaška 

 Ondráček 

 

1. Predseda privítal prítomných a otvoril zasadnutie Komisie znalcov ZSF.  

2. Za overovateľov zápisnice boli zvolení : p. Štolfa a p. Synek.  

Za skrutátora bol zvolený p. Stupka. 

3. Predseda komisie privítal predsedu ZSF p. Ňaršíka na zasadnutí Komisie. 

4. Predseda Komisie zhodnotil činnosť Komisie znalcov za rok 2013. 

5. Prebehla voľba predsedu komisie. Za predsedu Komisie znalcov ZSF bol 

jednohlasne zvolený Ing. Martin Jurkovič, za tajomníka Komisie PaedDr. 

Bohumil Synek a na návrh p. Stupku bol Dr. Svätopluk Šablatúra zvolený za 

čestného predsedu Komisie znalcov ZSF. P. Stupka v mene členov komisie 

poďakoval Dr. Šablatúrovi za dlhoročnú úspešnú činnosť Komisie.  

6. Komisia uskutočnila aktualizáciu adresára členov Komisie a doplnila doňho 

osobné údaje a znalecké odbory nových ašpirantov.  

7. Komisia odporučila, aby p. Gerec, p Bachratý a p. Főldeš urýchlene 

spracovali svoje ašpirantské práce. 

8. Jesenné zasadnutie Komisie bolo určené na sobotu 22.11.2014 o 10.00 

v rokovacom salóniku JURKI Domu v Bratislave. 

9. Komisia po vzájomnej konzultácii určila konzultantov pre nových ašpirantov 

nasledovne: 



 

p. Synek bude robiť konzultanta p. Blaškovičovi  

p. Csicsay bude robiť konzultanta p. Květonovi 

p. Štolfa bude robiť konzultanta p. Filípkovi 

p. Jurkovič bude robiť konzultanta p. Flaškovi 

p. Stupka bude robiť konzultanta p. Ondráčkovi 

 

Ašpiranti oznámia do 20.5.2014 na mail synek@zoznam.sk kopia 

jurki@jurki.sk tému ašpirantskej práce s prehlásením, že bola 

odkonzultovaná prideleným konzultantom. Ašpiranti svoje práce predložia 

na jesennom zasadnutí Komisie znalcov 22.11.2014. Podľa štatútu Komisie 

znalcov ZSF má mať ašpirantská práca rozsah od 25 do 35 strán vrátane 

obrázkov.  

10. Komisia na návrh p. Stupku odsúhlasila termín návštevy Poštovní tiskárny 

cenin Praha na 5.9.2014 so stretnutím o 10.30 pred budovou tlačiarne. Vstup 

zabezpečí p. Stupka. 

11. Komisia odsúhlasila tlač číslovaných Atestov v počte 1000 ks v Poštovní 

tiskárne cenin v Prahe. Atest bude zhotovený podľa predloženého vzoru 

a bude obsahovať znak Zväzu slovenských filatelistov a hologram tlačiarne. 

Cena jedného kusu je 7.80 Kč bez DPH a každý znalec (5) dostane (kúpi si) 

200 atestov. 

 

Znak ZSF pošle p. Stupkovi p. Jurkovič (p. Ňaršík). P. Stupka zabezpečí tlač 

atestov do 30.6.2014. 

 

 

Zápisnica ukončená o 14:00. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

p. Synek 

 

 

p. Štolfa 

 

 

V Bratislave 19.4.2104 
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