
ŠTATÚT 

Výstavnej komisie Zväzu slovenských filatelistov 

 
Výstavná komisia Zväzu slovenských filatelistov (ďalej VK ZSF) je odbornou komisiou 
zastrešujúcou aktivity členov Zväzu slovenských filatelistov v oblasti filatelistických výstav a 
vystavovania súťažných filatelistických exponátov. Ako odborný orgán ZSF sa riadi jeho stanovami 
a organizačným poriadkom. 
 

Článok I. 

1. Poslaním VK ZSF je – v koordinácii s ďalšími zložkami ZSF  – poskytovať vystavovateľom 
podporu pri účasti na domácich a zahraničných filatelistických výstavách a organizátorom 
filatelistických výstav súčinnosť pri ich príprave, realizácii, a hodnotení. 

2. Úlohou VK ZSF je – v koordinácii s medzinárodnými filatelistickými zväzmi a orgánmi 
medzinárodných filatelistických federácií FIP a FEPA – zabezpečiť platnosť národných 
výstavných predpisov a poriadkov, najmä Výstavného poriadku ZSF a smerníc pre jednotlivé 
výstavné triedy a ich riadne používanie na domácich výstavách organizovaných ZSF a jeho 
zložkami.  

3. Náplňou činnosti VK ZSF je podpora organizovania domácich filatelistických výstav, vrátane 
evidencie filatelistických výstav, určovania ich stupňa a poskytovanie garancie. 
Z pohľadu členov ZSF je náplňou činnosti VK ZSF najmä poskytovanie podpory pre:   
 vystavovateľov – evidencia vystavovateľov a výstavných exponátov, vydávanie 

a aktualizácia preukazov exponátov, koordinácia účasti výstavných exponátov na domácich 
a zahraničných výstavách, podpora pri príprave, tvorbe a vystavovaní súťažných 
filatelistických exponátov, vzdelávanie vystavovateľov; 

 zväzových porotcov, ašpirantov a kandidátov – evidencia, koordinácia účasti na domácich 
a zahraničných výstavách, vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie,  odmeňovanie; 

 národných komisárov – evidencia, nominácia na národné a medzinárodné výstavy, 
koordinácia účasti na domácich a zahraničných výstavách, vzdelávanie a zvyšovanie 
kvalifikácie, odmeňovanie. 

 
Článok II. 

1. Odbornú a organizačnú činnosť vykonáva VK ZSF priamo alebo, v prípade ich vytvorenia, cez 
odborné skupiny. 

2. VK ZSF reprezentuje predseda, ktorý môže v prípade potreby vymenovať vedúcich vytvorených 
odborných skupín, ktorí zodpovedajú za zverené úseky činnosti. 

3. Predsedu VK ZSF schvaľuje Rada ZSF. 

 

Článok III. 

1. VK ZSF vypracúva pre svoju činnosť na kalendárny rok plán činnosti s terminovaním úloh a 
menovitou zodpovednosťou a rozpočet s prihliadnutím na hospodárne využitie finančných 
prostriedkov.  



2. Plán činnosti a rozpočet na kalendárny rok musia byť zaslané na schválenie Radou ZSF do 30. 
novembra predchádzajúceho roku. Po schválení plánu a rozpočtu, musia byť s plánom činnosti 
oboznámení všetci zainteresovaní, najmä zväzoví porotcovia a národní komisári.  

3. Po ukončení kalendárneho roka sa vypracúva správa o činnosti a vyúčtovanie nákladov na 
činnosť VK ZSF za kalendárny rok. Správa o činnosti a vyúčtovanie nákladov musia byť 
predložené Rade ZSF na schválenie najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka. 

 

Článok IV. 

1. Predseda VK ZSF alebo ním poverený zväzový porotca zvoláva najmenej raz ročne stretnutie 
zväzových porotcov, s možnosťou prizvať aj ašpirantov a kandidátov na zväzových porotcov. 
Cieľom stretnutia je najmä aktualizácia výstavného poriadku, zhodnotenie aktivity porotcov za 
predchádzajúce obdobie, plánovanie práce porotcov na ďalšie obdobie, vzdelávanie porotcov, 
vrátane odborných skúšok ašpirantov a kandidátov na porotcov, odovzdávanie skúseností 
a odborné prednášky. Stretnutie sa odporúča zvolať pri príležitosti vhodného filatelistického 
podujatia, najlepšie súťažnej filatelistickej výstavy. 

 

Článok V. 

1. VK ZSF eviduje súťažné exponáty, ich názvy, mená vystavovateľov, stupne hodnotenia 
exponátov na konkrétnych výstavách a kvalifikáciu. 

2. VK ZSF vydáva a eviduje, a – v prípade potreby – aktualizuje preukazy exponátov. 
3. VK ZSF poskytuje súčinnosť organizačným výborom domácich výstav a národným komisárom 

zahraničných výstav pri overovaní a potvrdzovaní kvalifikácie exponátov. 
4. VK ZSF odporúča exponáty na výstavy so zodpovedajúcim hodnotením pre danú kategóriu 

výstav v SR i v zahraničí. VK ZSF má právo neodporučiť exponát na výstavu, ak tento nespĺňa 
hodnotiace kritéria pre danú kategóriu alebo akýmkoľvek spôsobom – najmä svojou kvalitou – 
nezodpovedná úrovni výstavy. 

5. VK ZSF nominuje zväzových porotcov a garanta na domáce výstavy a zväzových porotcov na 
zahraničné výstavy. V prípade požiadavky na zahraničného porotcu pre domácu výstavu, VK 
ZSF oslovuje zahraničný zväz a rieši všetky otázky spojené s jeho nominovaním za člena poroty. 
Všetky nominácie podliehajú schváleniu Radou ZSF. 

6. VK ZSF odborne pripravuje ašpirantov a kandidátov na porotcovskú činnosť vo všetkých 
odboroch filatelie, navrhuje ich za pozorovateľov do výstavnej poroty a hodnotí ich činnosť. 

7. VK ZSF poskytuje súčinnosť pri organizovaní filatelistických podujatí, na ktorých sa môže 
prezentovať výstavnou, prednášateľskou, publikačnou alebo propagačnou činnosťou. 

8. VK ZSF eviduje, a v prípade potreby pripomienkuje, zmluvy s inými zväzmi, pokiaľ je v týchto 
zakotvená aj spolupráca vo výstavnej činnosti.  

9. VK ZSF spravuje, udržiava a modernizuje výstavné zariadenie a poskytuje súčinnosť pri jeho 
využívaní na zväzové súťažné a nesúťažné výstavy. 

 



Článok VI. 

1. VK ZSF spolupracuje s Komisiou znalcov ZSF a to najmä pri vymenovaní expertnej komisie na 
domáce filatelistické výstavy a pri evidencii a riešení objavených falzifikátov v exponátoch 
vystavovateľov - členov ZSF na domácich i zahraničných výstavách.  

2. VK ZSF spolupracuje pri publikačnej činnosti s redakciou zväzového časopisu a zväzovej 
webovej stránky, ako aj s regionálnymi periodikami, s organizačnými výbormi filatelistických 
výstav a iných filatelistických podujatí, najmä odbornej časti Dní filatelie Slovenska. 

3. VK ZSF spolupracuje, za účelom starostlivosti o mladých filatelistov, s Komisiou mládeže ZSF. 
4. VK ZSF spolupracuje s jednotlivcami a odbornými filatelistickými spoločnosťami doma i v 

zahraničí (o. i. so Slovenskou filatelistickou akadémiou), najmä s odbornými zložkami 
zahraničných filatelistických zväzov a medzinárodných filatelistických federácií FIP A FEPA. 

5. VK ZSF spolupracuje, najmä pri organizácii domácich výstav a účasti na zahraničných 
výstavách, so Slovenskou poštou, a. s. a jej organizačnými zložkami – POFISom a Poštovým 
múzeom Banská Bystrica.  

 

Článok VII. 

Tento štatút schválila Rada ZSF na svojom zasadnutí dňa 13. júna 2020 v Bratislave, nadobudol 
platnosť dňom schválenia Radou ZSF. 


