Správa o činnosti Komisie porotcov ZSF v roku 2012 (01-11)
Zloženie Komisie porotcov ZSF sa v roku 2012 zmenilo vystúpením p. Feinera na vlastnú
žiadosť. Tým poklesol počet porotcov pre triedu mládeže z troch na dvoch (Oško, Bachratý).
Snaha o získanie ďalšieho ašpiranta z prostredia Komisie mládeže dlhodobo neprináša žiadny
výsledok.
V roku 2012 sa uskutočnila iba jedna súťažná výstava (Poprad), na ktorú bola delegovaná
výstavná porota v zložení:
Predseda:
Tajomník:
Člen:

Vojtech Jankovič
Andrej Tekeľ
Jozef Oško
Vladimír Mrva
František Sopko
Práce poroty sa zúčastnili všetci delegovaní členovia, protokol je k dispozícii na sekratriáte
ZSF. V rámci výstavy sa uskutočnila početne hojne navštívená beseda s vystavovateľmi,
ktorú viedli pp. Oško a Sopko.
V roku 2012 mali vyvrcholiť prípravy pravidiel pre hodnotenie exponátov pohľadníc na
filatelistických výstavách. Koordináciou prác bol poverený člen KP p. Urminský. Nepodarilo
sa mu zostaviť pracovnú skupinu so zastúpením zberateľov pohľadníc, preto sa svojej
funkcie vzdal. V následných diskusiách KP dospela k názoru, že pokiaľ nebude aktívny
záujem o vypracovanie pravidiel budovania exponátov a hodnotiacich kritérií zo strany
zberateľov / vystavovateľov pohľadníc, nie je ďalej účelné pokračovať v tejto činnosti bez ich
zastúpenia. Hlavnou príčinou tohto stavu je zrejme absencia akejkoľvek organizovanosti
filokartistov. V danej situácii preto KP navrhla Rade ZSF zrušiť úlohu, týkajúcu sa
vypracovania zásad tvorby a hdnotenia filokartistických exponátov, čo rada na zasadnutí v
Nitre schválila.
Člen komisie p. Jankovič pripravil racionalizáciu hodnotiacich hárkov s cieľom zredukovania
ich počtu, po celkovej revízii by mali byť zavedené na výstavách od roku 2013.
V dňoch 9.-11. Novembra 2012 sa zúčastnili (na vlastné náklady) členovia komisie pp.
Jankovič a Bachratý medzinárodného seminára FEPA pre porotcov v triedach poštovej
histórie a tematickej filatelie v Budapešti. Seminár (s rokovacím jazykom anglickým)
pozostával z teoretickej časti a praktického hodnotenia vystavených exponátov. V. Jankovič
viedol spolu s p. Morenom (Špan.) tematickú časť seminára a predniesol prednášku
o uplatnení tematických a filatelistických znalostí v tematickom exponáte. Seminár bol
ukončený návštevou poštového múzea.
Jednotliví členovia KP sa venovali konzultačnej činnosti pre vystavovateľov nových
exponátov s cieľom zvýšenia ich kvality a tým umožnenia ich prezentácie na výstavách
v zahraničí.

Vypracoval: Bachratý
26.11.2012

