Smernica
pre odmeňovanie členov a konzultantov výstavných porôt na výstavách poriadaných
Zväzom slovenských filatelistov.
Čl.1.
Členom výstavnej poroty (ďalej VP) pre účely tejto smernice je porotca, kandidát alebo
ašpirant na porotcu, ktorý je zapísaný v zozname porotcov Zväzu slovenských filatelistov
(ďalej ZSF) a ktorý bol za člena poroty danej výstavy menovaný radou ZSF. Za člena VP sa
pre účely tejto smernice považuje aj menovaný člen-pozorovateľ výstavnej poroty. Členom
výstavnej poroty môže byť aj porotca iného národného zväzu, ktorý sa zúčastňuje práce
poroty na základe dohody medzi ZSF a príslušným národným zväzom. (čl. 31.3,31.4
Výstavného poriadku ZSF).
Čl. 2.
Konzultantom VP je Radou ZSF vymenovaný porotca podľa čl. 31.5 Výstavného poriadku
ZSF.
Čl. 3.
Dokladom o vymenovaní predsedu, tajomníka, člena, člena-pozorovateľa a konzultanta VP je
menovací dekrét, ktorý vystaví tajomník ZSF na základe rozhodnutia Rady ZSF. Člen, členpozorovateľ a konzultant VP je povinný na vyžiadanie predložiť menovací dekrét
organizačnému výboru (ďalej OV) výstavy.
Čl. 4.
Člen VP a konzultant VP má nárok na odmenu za prácu v porote (čl. 31.9 Výstavného
poriadku ZSF) vo výške podľa čl. 5 tejto Smernice. Za prácu v porote sa považujú všetky
činnosti, súvisiace s hodnotením exponátov, prípravné práce a administratívne spracovanie
výsledkov hodnotenia exponátov a dokumentov VP. Práca VP začína prvou schôdzkou VP
a končí odovzdaním protokolu VP funkcionárom OV výstavy.
Čl. 5.
5.1. Výška dennej odmeny (pred zdanením) členom poroty a konzultantom sa ustanovuje
takto:
Kategória výstavy
III.stupeň

II.stupeň

I.stupeň

Predseda VP

17 €

24 €

34 €

Tajomník VP

14 €

18 €

27 €

Člen VP

10 €

14 €

17 €

5€

7€

9€

10 €

14 €

17 €

Člen - pozorovateľ
Konzultant

5.2. Ak práca VP vo dvoch po sebe nasledujúcich dňoch nepresiahne 15 hodín, výška odmeny
za 2. deň práce za znižuje na 50 %.
Čl. 6.
Odmenu členom poroty vypláca OV výstavy z rozpočtu výstavy. Vyplatenie odmeny sa musí
uskutočniť po odovzdaní protokolu VP predsedovi alebo tajomníkovi OV výstavy.
Čl. 7.
Odmenu konzultantovi vypláca sekretariát ZSF na základe potvrdenia o účasti na práci VP,
vystaveného predsedom VP, v lehote najviac 14 dní od skončenia výstavy.
Čl. 8.
Predseda VP môže v prípade, ak sa nedostaví niektorý člen poroty, prerozdeliť odmenu tohoto
porotcu ostatným porotcom, pričom zohľadní ich podiel na prácach vykonaných za
chýbajúceho člena VP. Záznam o prerozdelení odmeny uvedie v protokole o práci VP.
Čl. 9.
Predseda VP je oprávnený krátiť výšku odmeny člena VP (čl. 34.5 Výstavného poriadku
ZSF), ak sa člen VP nezúčastnil práce VP po celú dobu činnosti VP, alebo ak hrubým
spôsobom zanedbával svoje povinnosti, stanovené Výstavným poriadkom ZSF. Zdôvodnenie
krátenia odmeny uvedie v správe o práci VP.
Čl. 10.
Odmeňovanie porotcov na medzinárodných výstavách, poriadaných ZSF, sa riadi ustanoveniami patronátnych medzinárodných organizácií (FEPA, FIP) alebo dohodou so zahraničnými
národnými zväzmi, participujúcimi na výstave.
Čl. 11.
Túto smernicu prerokovala a schválila Rada ZSF dňa 11.6.2011.
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 11.6.2011.

