SMERNICE
pre udeľovanie Čestného odznaku Zväzu slovenských filatelistov
Čestný odznak Zväzu slovenských filatelistov (ďalej len ČO ZSF) sa udeľuje členom ZSF za mimoriadne
organizačné a pracovné zásluhy, za významný prínos pre organizovanú filateliu na Slovensku, v osobitných
prípadoch i mimozväzovým podporovateľom, ktorí významne a sústavne podporujú organizovanú filateliu
v Slovenskej republike.
ČO ZSF sa udeľuje v troch stupňoch:

Bronzový ČO ZSF
Dlhoročným aktívnym funkcionárom a členom ZSF (aspoň 5 rokov) a mimozväzovým podporovateľom,
ktorí sa svojou organizačnou činnosťou alebo podporou významnou mierou zaslúžili o propagáciu a rozvoj
organizovanej filatelie vo svojich regiónoch, bydliskách a ich okolí.
Strieborný ČO ZSF
Dlhoročným aktívnym funkcionárom organizovanej filatelie na Slovensku a mimozväzovým
podporovateľom , ktorí sa svojou činnosťou alebo podporou a dobrými výsledkami organizačnej práce na
rôznych úsekoch zväzovej činnosti zaslúžili o rozvoj organizovanej filatelie na Slovensku.
Zlatý ČO ZSF
Dlhoročným aktívnym funkcionárom organizovanej filatelie a výnimočným filatelistickým odborníkom na
Slovensku, ktorí sa svojou činnosťou a vynikajúcimi výsledkami v organizovanej práci, odbornej,
publikačnej a výstavnej činnosti mimoriadne zaslúžili o rozvoj organizovanej filatelie na Slovensku.
Mimozväzovým podporovateľom alebo významným spoločenským osobnostiam sa môže udeliť zlatý ČO
ZSF vo výnimočných prípadoch mimoriadnej podpory alebo spolupráce a pri najvýznamnejších
filatelistických akciách.
ČO ZSF sa udeľuje podľa týchto zásad:
1.Bronzový ČO ZSF udeľuje príslušné ZKF , strieborný a zlatý ČO udeľuje Rada Zväzu slovenských
filatelistov.
2.ČO ZSF sa udeľuje ku Dňu poštovej známky, výnimočne pri významných celospoločenských
udalostiach alebo pri významných životných jubileách.
3.Návrhy na udelenie ČO ZSF predkladajú Združenia klubov filatelistov (ZKF Ba, Zs, Ss a Vs), odborné
komisie ZSF a výbory klubov filatelistov takto:
a/kluby filatelistov a odborné komisie predkladajú návrhy na udelenie ČO ZSF príslušnému ZKF,
ktoré ich prerokuje a v kladnom prípade odporučí udeliť
b/ZKF podané návrhy klubov filatelistov, odborných komisií i vlastné návrhy na udelenie
strieborných a zlatých ČO ZSF predkladajú s príslušným vyjadrením Rade ZSF
4.ČO ZSF sa navrhuje a udeľuje od bronzového po zlatý pri rešpektovaní a splnení
stanovených podmienok pre ich udelenie. Výnimky z tohto pravidla sa môžu uplatniť len u mimo‐
zväzových podporovateľov.
5.ČO ZSF vyššieho stupňa sa môže udeliť s odstupom najmenej 5 rokov. V takomto prípade v návrhu
na udelenie vyššieho stupňa ČO ZSF treba uviesť konkrétne zásluhy navrhovaného pre rozvoj
organizovanej filatelie za posledné obdobie, t. j. od času kedy mu bol udelený predchádzajúci ČO ZSF.
6.Návrhy na udelenie ČO ZSF sa predkladajú podľa priloženého vzoru.
7.Kompetencie pre navrhovanie a udeľovanie jednotlivých ČO ZSF sú nasledovné:
a/ bronzový ČO ZSF navrhuje klub filatelistov alebo odborná komisia, schvaľuje a udeľuje príslušné
Združenie klubov filatelistov. ZKF informuje o udelených bronzových ČO ZSF sekretariát ZSF.
b/strieborný a zlatý ČO ZSF navrhujú kluby filatelistov, odborné komisie a ZKF, odporúča príslušné ZKF,
schvaľuje a udeľuje Rada ZSF. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže Rada ZSF udeliť
mimozväzovému podporovateľovi strieborný alebo zlatý ČO ZSF aj bez predchádzajúceho návrhu ZKF.

8.Návrhy na udelenie ČO ZSF všetkých stupňov, prijaté a neprijaté, eviduje sekretariát ZSF
9.Doklad o udelení bronzového ČO ZSF vyznamenanému vydá príslušné ZKF, doklad o udelení
strieborného a zlatého ČO ZSF vydá sekretariát ZSF. O zamietnutom návrhu na udelenie ČO ZSF sa
nevydá správa o rozhodnutí.
10.ČO ZSF odovzdáva vyznamenanému podľa jednotlivých stupňov predseda ZSF alebo poverený
zástupca Rady ZSF, resp. predseda príslušného ZKF alebo ním poverený zástupca pri vhodnej
spoločenskej príležitosti alebo na významnom filatelistickom podujatí.
11.Tieto Smernice pre udeľovanie ČO ZSF boli schválené na zasadnutí Rady ZSF dňa 06.09.2014
a nadobúdajú platnosť dňom 1. januára 2015 .
12.Vydaním tejto Smernice sa ruší platnosť Smernice pre udeľovanie ČO ZSF zo dňa 10.10.1998.
Bratislava dňa 06.09.2014.

Klub filatelistov číslo ................. v ....................................................................................................

Návrh na udelenie
ČESTNÉHO ODZNAKU ZSF
Meno, priezvisko, titul .......................................................................................................................
Narodený ........................ bytom .......................................................................................................
Člen ZSF (ZČSF) od roku ................. Člen nášho KF od roku .........................................................
Vykonával funkcie (od‐do roky) .......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Odborná činnosť ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Publikačná činnosť ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Iná organizačná činnosť (napr. pomoc KF pri výstavách, v KMF alebo iné) ...................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Odôvodnenie návrhu ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Návrh na stupeň Čestného odznaku ZSF ......................................................................................
Menovaný je už držiteľom ............................... Čestného odznaku ZSF udeleného podľa uznesenia výboru
ZKF zo dňa ................................
alebo Rady ZSF zo dňa ...........................................
Návrh bol prerokovaný a schválený na schôdzi výboru KF ZSF (odbornej komisii ZSF) dňa ..........................

V ....................................... dňa ........................................
.......................................................
pečiatka a podpisy dvoch
funkcionárov KF

Vyjadrenie ZKF ................................................................................................................................
V ...................................... dňa ..........................................

.........................................................
podpisy dvoch funkcionárov ZKF

