
Správa o činnosti Komisie porotcov ZSF 
V personálnom zložení komisie nastali v uplynulom období ďalšie závažné zmeny. Úmrtím Ing. 
Andreja Tekeľa (august 2013) stratila komisia významného porotcu pre oblasť tradičnej filatelie, 
zvlášť ČSR I. Ukončenie aktívnej činnosti v Komisii porotcov zo zdravotných a rodinných dôvodov 
deklaroval p. František Sopko (porotca pre námetovú filateliu). Komisia má t.č. nasledovných členov: 
 
Tradičná filatelia: Korený, Tvrdý 
Poštová história: Evinic, Mrva, Tvrdý ?? 
Námetová filatelia:  Jankovič, Lechnerová, Osuský, Urminský 
Mládež: Bachratý, Oško   
 
V júli 2013 sa uskutočnilo ašpirantské konanie s p. Františkom Divokom, ktorý podal prihlášku pre 
oblasť Poštová história. Počas pohovoru bol oboznámený s ďalším postupom v rámci kandidátskeho 
pokračovania, bola mu stanovená téma kandidátskej práce a konzultant. 
Prihlášku za  ašpirantov pre oblasť mládežníckej filatelie podali uchádzačky p. Daniela Schmidtová 
(Bratislava), a Veronika Chorvatovičová (Trnava). Keďže zatiaľ neplnia všetky potrebné kritériá, bude 
s uchádzačkami vykonaný predbežný pohovor za účasti  predsedu KM ZSF, počas ktorého im budú 
stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie. 
KP ZSF nadviazala aktívnu spoluprácu s KP SČF na základe bilaterálnej dohody uzavretej medzi oboma 
zväzmi a to jednak v oblasti prípravy porotcov a spoločnej účasti porotcov na výstavách. Do komisie 
v rámci ašpirantského konania  p. Divoka bol prizvaný p. Bedřich Helm. V spolupráci s predsedom KP 
SČF p. W. Müllerom sme obsadili výstavnú porotu pre 1. Slovensko-českú filatelistickú výstavu 
NITRAFILA 2013 (2 členovia + 1 pozorovateľ z ČR). 
 
V rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečila KP ZSF nomináciu výstavných porôt poriadaných zložkami 
ZSF. Opäť treba konštatovať zodpovedný prístup všetkých nominovaných porotcov, ktorí sa 
zúčastňovali práce porôt v plnom rozsahu. V spolupráci s OV výstavy NITRAFILA 2013, národnými 
komisármi a administrátormi portálov JAPHILA a Filanotes sa podarilo zrealizovať predbežné 
hodnotenie exponátov, ktoré boli umiestnené v predstihu pred výstavou na internetovom portáli.  
Táto prax sa začína vžívať najmä na väčších výstavách a treba ju odporúčať aj do budúcnosti. 
KP sleduje zmeny v predpisov FIP a FEPA, týkajúce sa vystavovania a hodnotenia exponátov  a tieto 
sprostredkuje členskej základni. V súčasnosti sa pracuje  (v spolupráci s KP SČF) na preklade 
inovovaných predpisov pre hodnotenie exponátov celín. 
Komisia má značné rezervy v oblasti ďalšieho vzdelávania porotcov samotných i vystavovateľov. 
Momentálne prebieha hlavne  v individuálnej rovine, prípadne účasťou na seminároch poriadaných 
mimo ZSF (účasť V. Jankoviča na seminári FEPA v Budapešti, október 2013), alebo formou pohovorov 
porotcov s vystavovateľmi na výstavách (veľmi úspešné na NITRAFILA 2013).    
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