ŠTATÚT
na ude ovanie „CENY ZSF” za tvorivé iny pre ZSF a v prospech
rozvoja organizovanej filatelie na Slovensku
lánok I
Ude ovanie ceny
1. CENA ZSF sa ude uje jeden krát ro ne za mimoriadne významnú publika nú, výskumnú,
organiza nú, výstavnú, alebo inú tvorivú innos v regionálnom, celoslovenskom alebo
zahrani nom rozmere vo filatelistickom odbore.
2. CENA ZSF sa môže udeli za hodnotený rok len jedna
a) lenovi ZSF
b) kolektívu lenov ZSF
c) v mimoriadnych prípadoch i iným osobám a kolektívom
3. Cenu možno udeli aj “in memoriam”. V takomto prípade sa CENA ZSF odovzdá i s
príslušnou odmenou najbližšiemu príbuznému.
4. S udelením CENY ZSF, ktorú vyhlasuje Rada ZSF v prvom polroku za innos kandidáta
alebo kolektívu je spojená vecná alebo finan ná odmena.
lánok II
Kandidáti na udelenie CENY ZSF a postup orgánov ZSF pri jej udelení
Návrhy na kandidátov pre jej udelenie môžu podáva lenovia ZSF, výbory KF, výbory ZKF a
odborné komisie ZSF. Výbor KF prejedná materiál, postúpi ho so svojim vyjadrením
a doporu ením príslušnému výboru ZKF, ktorý návrh prerokuje, posúdi a so svojim stanoviskom
odošle na sekretariát ZSF do 30.8. v príslušnom roku. Sekretariát ZSF zaeviduje každý návrh
písomne podaný do uvedeného termínu. Cena ZSF sa ude uje ku D u slovenskej poštovej
známky.
lánok III
Menovanie komisie, jej predsedu a lenov
1.

lenom komisie môže by

len ZSF.

2. Predseda ZSF vymenuje do 15.10. v roku spravidla 3 lennú komisiu pre hodnotenie
kandidátov na udelenie Ceny ZSF. lenom komisie nemôže by osoba, ktorá je kandidátom
na udelenie Ceny ZSF.
3. Predseda ZSF z lenov komisie vymenuje jej predsedu.
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lánok IV
innos komisie
1. Menovaná komisia vykoná zasadnutie pre posúdenie podaných návrhov, ktorú zvolá predseda
komisie do 15.11. v roku.
2. Komisia je uznášania sa schopná, ak je prítomná nadpolovi ná vä šina lenov komisie. Ak
komisia na zasadnutí nie je uznášania sa schopná, predseda ZSF vymenuje novú komisiu.
3. Komisia hodnotí podané návrhy, po ich posúdení vyhodnotí najúspešnejší.
4. Komisia rozhoduje vä šinou hlasov. Pri rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu komisie.
5. Ak komisia nikoho z kandidátov nenavrhne na udelenie Ceny ZSF, odôvodní svoje
rozhodnutie predsedovi ZSF.
lánok V
Kritériá na hodnotenie innosti kandidáta
1. Komisia sa pri hodnotení zameriava na tieto okruhy:
a) rozsah innosti kandidáta na organizovaní zväzových podujatí, jeho aktívnu ú as na
alších akciách ZSF
b) aktívna organizátorská innos vo výstavníckej innosti, spolupráca so spriatelenými
filatelistickými zväzmi, iniciované a realizované návrhy propagujúce
innos
organizovanej filatelie na Slovensku
c) aktivity vo vystaovaní exponátu, ktorý získava pre ZSF i Slovensko vysoké ocenenia doma
i v zahrani í
d) podpora organizovaného podujatia finan ným i nefinan ným prispením vo významnej
miere, ochrana a zve a ovanie majetku ZSF
e) organizátorská práca a ú inné rozvíjanie mládežníckej filatelie
f) významná publicistická innos , aktívna ú as na tvorbe a vydávaní filatelistickej literatúry,
medializácia dosiahnutých výsledkov na Slovensku i v zahrani í,
g) bádate ská a výskumná innos vo filatelii.
lánok VI
Rozhodovanie a vyhlásenie Rady ZSF
1. Predseda oboznámi lenov Rady ZSF s návrhom komisie na udelenie Ceny ZSF. Zoznámi ich
s hodnotením odporú aného kandidáta.
2. Ak komisia dospela k názoru, že za hodnotený rok nemá by udelená Cena ZSF nikomu z
kandidátov, uvedie dôvody.
3. Rada ZSF rozhoduje s kone nou platnos ou o tom, že Cena ZSF má by , alebo nemá by za
hodnotený rok udelená. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu ZSF.
lánok VII
Prechodné a závere né ustanovenia
1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na V. valnom zhromaždení ZSF v Tren íne d a
18. septembra 1999 a nadobúda ú innos týmto d om.
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