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Výstavný poriadok 

Zväzu slovenských filatelistov 
 
Výstavný poriadok Zväzu slovenských filatelistov je záväznou smernicou pre prípravu, 
realizáciu a likvidáciu filatelistických výstav, ako aj pre hodnotenie exponátov, vystavených 
v sú�ažných triedach. Vymedzuje práva a povinnosti usporiadate�ov a organizátorov výstavy, 
vystavovate�ov a �lenov výstavnej poroty.  
 

�as� I. Všeobecná �as� 
 

�lánok 1: Základné ustanovenia 
 
1.1 Usporiadate�om sú�ažných filatelistických výstav (�alej len výstavy) v zmysle 

Generálneho výstavného poriadku a v súlade s odborovými poriadkami FIP pre 
hodnotenie exponátov je na území Slovenskej republiky Zväz slovenských filatelistov 
(�alej len ZSF). Organiza�nú povinnos� vyplývajúcu z tohoto práva môže ZSF 
prenies� na nižšiu organiza�nú jednotku, alebo �alších spoluorganizátorov. Za 
záväznú formu prenosu tohoto práva sa považuje zriadenie organiza�ného výboru 
výstavy a menovanie jeho �lenov Radou ZSF. Spoluorganizátori a spolu-
usporiadatelia majú právo zastúpenia v organiza�nom výbore výstavy. 

 
1.2 ZSF môže usporadúva� a organizova� výstavy aj v spolupráci s �alšími fyzickými  

a právnickými osobami a to tak tuzemskými ako aj zahrani�nými. Medzinárodné  
výstavy môžu by� organizované v spolupráci s FIP alebo FEPA. 

 
1.3  Návrh na prevzatie patronátu nad medzinárodnými filatelistickými výstavami  

a výstavami I. stup�a má právo prerokova� výhradne Rada ZSF. 
 
1.4 Metodickú pomoc uchádza�om o organizáciu výstav a organiza�ným výborom pri 

príprave a realizácii výstav poskytuje Výstavná komisia ZSF. Navrhuje koordinátora 
výstavy. Pre medzinárodné výstavy Výstavná komisia ZSF spolupracuje pri výbere 
koordinátora výstavy s predsedom ZSF. O návrhoch rozhoduje Rada ZSF. 

 
 

�as� II. Rozdelenie výstav 
 

�lánok 2. Druhy filatelistických výstav 
 
2.1  Filatelistické výstavy môžu by� usporiadané ako sú�ažné alebo nesú�ažné. 
 
2.2 Sú�ažné filatelistické výstavy sa usporadúvajú ako všeobecné, odborové  

a mládežnícke. 
 
2.3  Všeobecné sú�ažné výstavy sú otvorené pre exponáty všetkých výstavných tried. 

Môžu by� usporiadané vo všetkých kategóriách sú�ažných výstav.  
 
2.4 Odborové výstavy obsahujú exponáty jednej alebo dvoch výstavných tried, ktoré sa 

spravidla usporadúvajú na národnej alebo vyššej úrovni. 
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2.5 Mládežnícke výstavy obsahujú výlu�ne exponáty mladých filatelistov a môžu by� 
usporiadané súbežne vo všetkých kategóriách. 

 
2.6 Nesú�ažné výstavy 

Exponáty vystavené na nesú�ažných výstavách nepodliehajú žiadnym predpisom. 
Vystavením na nesú�ažnej výstave sú�ažný exponát nezíska žiadnu kvalifikáciu  
a nestratí dosiahnutú kvalifikáciu. 
 

2.7 V záujme �alšieho rozvoja organizovanej filatelie je možné usporiada� aj iné druhy 
výstav, pre ktoré Rada ZSF ur�í osobitné podmienky. 

 
 

�lánok 3: Kategórie sú�ažných filatelistických výstav 
 
3.1  Sú�ažné filatelistické výstavy sa delia pod�a nasledujúcich kategórií: 
 

a) výstavy III. stup�a (premiérové), 
 

b) výstavy II. stup�a (regionálne), 
 

c) výstavy I. stup�a (národné), 
 

d) medzinárodné, 
 

e) výstavy pod patronátom, so záštitou alebo s uznaním FIP alebo FEPA 
 
3.1.1 Výstava III. stup�a umož�uje získa�, alebo obnovi� kvalifikáciu exponátu pre výstavy 

II. stup�a. 
 
3.1.2 Výstava II. stup�a umož�uje získa� kvalifikáciu exponátu pre výstavu I. stup�a. 
 
3.1.3 Výstava I. stup�a umož�uje získa� kvalifikáciu exponátu pre medzinárodné výstavy. 
 
3.1.4 Výstavy II. a I. stup�a je možné organizova� aj s medzinárodnou ú�as�ou. 
 
3.1.5 Do kategórie medzinárodných výstav zara�ujeme všetky bilaterálne a multilaterálne 

výstavy, pre ktoré platia kvalifika�né podmienky pod�a �lánku 24.1.3. Na 
medzinárodných výstavách usporiadaných pod patronátom FIP a FEPA definuje 
výstavné podmienky Výstavný poriadok pre filatelistické výstavy usporiadané pod 
patronátom FIP/FEPA (GREX). 

 
3.1.6. Výstavy II. a III. stup�a a výstavy II. a I. stup�a je možné usporiada� súbežne. 

Dokumentácia každej výstavy sa vedie oddelene.  
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�as� III. Realizácia filatelistických výstav 
 

�lánok 4: Usporiadate� výstavy 
 
4.1 Usporiadate�om filatelistických výstav je ZSF, ktorý môže svoje usporiadate�ské 

práva delegova� písomne svojim základným organizáciám - Združeniam klubov 
filatelistov (�alej len „ZKF“) alebo Klubom filatelistov (�alej len „KF“). 

 
4.2 Spoluusporiadate�mi filatelistických výstav môžu by� aj iné organizácie (štátne 

organizácie, obce, ob�ianske združenia a právnické osoby). 
 
4.3 Usporiadanie medzinárodnej filatelistickej výstavy pod patronátom, s uznaním alebo 

podporou FIP alebo FEPA prerokuje a schva�uje Rada ZSF po predchádzajúcej 
dohode s medzinárodnými filatelistickými organizáciami (FIP, FEPA) v primeranom 
�asovom predstihu, najmenej však 24 mesiacov pred predpokladaným konaním 
výstavy. 

 
4.4 Usporiadanie medzinárodnej výstavy bez patronátu, uznania alebo podpory FIP, FEPA 

schva�uje Rada ZSF po dohode s príslušnými zahrani�nými filatelistickými zväzmi 
najmenej 18 mesiacov pred predpokladaným konaním výstavy. 

 
4.5 Na organizovanie medzinárodnej filatelistickej výstavy a výstavy I. stup�a vyhlasuje 

Rada ZSF výberové konanie v dostato�nom �asovom predstihu, avšak najmenej 24 
mesiacov pred predpokladaným konaním výstavy, a o jeho výsledku oboznámi 
ú�astníkov písomne ihne� po prijatí rozhodnutia. 

 
4.6 Rada ZSF na základe výsledkov výberového konania bezodkladne menuje príslušné  

výstavné orgány. 
 

4.7 Žiados� na organizovanie výstavy III. a II. stup�a predkladajú žiadatelia (KF alebo 
ZKF) Výstavnej komisii ZSF najneskôr do konca septembra pre budúci kalendárny 
rok. Výstavná komisia ZSF predloží žiadosti s návrhom na schválenie Rade ZSF.  

 
4.8 Výstavná komisia ZSF (�alej len „VK ZSF“) po prerokovaní a schválení v Rade ZSF 

oznámi rozhodnutie žiadate�om písomne. 
 
 

�lánok 5: Príprava filatelistických výstav 
 
5.1 Základom prípravy filatelistických výstav je dlhodobý rámcový výstavný zámer ZSF, 

vychádzajúci z návrhov Rady ZSF, ZKF, klubov filatelistov ZSF, Komisie mládeže 
ZSF, z uzatvorených medzinárodných zmlúv a dohôd. Zostavuje sa na dobu 5 rokov. 
Príprava výstav konaných pod patronátom alebo podporou FIP (FEPA) sa riadi 
poriadkom GREX FIP (FEPA). Dlhodobý rámcový výstavný zámer vypracúva 
Výstavná komisia ZSF a jeho aktualizáciu predkladá každoro�ne Rade ZSF. 

 
5.2 Prihlášku na výberové konanie medzinárodnej filatelistickej výstavy podáva príslušné 

ZKF. Prihlášku na výberové konanie výstavy I. stup�a môžu poda� aj jednotlivé KF. 
 
5.3 Prihláška na výberové konanie musí obsahova� najmä: 
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a) názov, druh a kategóriu filatelistickej výstavy, 

 
b) miesto a �as konania filatelistickej výstavy, 

 
c) písomné záruky potvrdené štatutárnymi zástupcami spoluorganizátorov  

a spolupracujúcich organizácií, že podporia výstavu, 
 

d) zabezpe�enie priestorov pre výstavu, 
 

e) zabezpe�enie služieb, 
 

f) dopravné a ubytovacie možnosti, 
 

g) návrh na zabezpe�enie sprievodných filatelistických a spolo�enských podujatí, 
 

h) návrh na zloženie prípravného výboru a revíznej komisie, 
 

i) návrh predbežného rozpo�tu výstavy a jeho finan�ného zabezpe�enia, 
 

j) umiestnenia výstavných orgánov a výstavnej poroty, 
 

k) �alšie podrobné údaje. 
 
5.4 Žiados� na usporiadanie výstavy III. a II. stup�a musí obsahova�: 
 

a) miesto a �as konania výstavy, 
 

b) názov výstavy, 
 

c) druh, kategóriu a rozsah výstavy, 
 

d) návrh na zloženie organiza�ného výboru a revíznej komisie, 
 

e) predbežný rozpo�et výstavy a výšku požadovanej dotácie (ak ide o dotovanú 
výstavu),  

 
f) technické zabezpe�enie výstavy (priestory, výstavné rámy a pod.), 

 
g) iné podporné skuto�nosti súvisiace s usporiadaním výstavy. 

 
 

�lánok 6: Hospodárske zabezpe�enie výstavy 
 
6.1 Usporiadate� filatelistickej výstavy na základe návrhu organiza�ného výboru výstavy  

a svojich možností schváli rozpo�et výstavy, do ktorého zahrnie dotáciu a sponzorské 
príspevky. 
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6.2 Rozpo�et výstavy je záväzný a na jeho plnenie sa vz�ahujú všeobecne záväzné právne 

predpisy a interné predpisy ZSF. Organiza�ný výbor je povinný riadi� sa pri narábaní 
s finan�nými prostriedkami aj osobitnými predpismi ZSF, ak je výstave poskytnutý 
príspevok z prostriedkov ZSF. 

 
 

�lánok 7: Prezídium a koordinátor výstavy 
 
7.1 Usporiadate� je povinný pre filatelistické výstavy menova� prezídium alebo 

koordinátora výstavy. 
 
7.2 Prezídium výstavy sa spravidla menuje na úrovni medzinárodných výstav a výstav I. 

stup�a. 
 
7.3 Prezídium, resp. koordinátor výstavy zodpovedá za to, že organiza�ný výbor výstavy 

bude dodržiava� VP ZSF (GREX FIP alebo FEPA), realizova� ciele a zámery 
usporiadate�a, priebežne informova� orgán, ktorý ho ustanovil, o príprave, realizácii  

a ukon�ení výstavy. V sú�innosti s ním bude operatívne rieši� vzniknuté problémy  
a sporné otázky. �innos� prezídia alebo koordinátora výstavy kon�í odsúhlasením 
 vyú�tovania výstavy Radou ZSF. 
 

 
�lánok 8: Organiza�ný výbor výstavy 

 
8.1 Organiza�ný výbor (�alej len „OV“) výstav vyšších kategórií (I. stupe�  

a medzinárodné výstavy) schva�uje Rada ZSF. Pre výstavy nižších kategórií (III. a II.  
stupe�) KF navrhuje prípravný výbor výstavy a ZKF schva�uje zloženie OV výstavy. 

 
8.2 OV výstavy je výkonným orgánom usporiadate�a a zodpovedá za prípravu, realizáciu 

a likvidáciu filatelistickej výstavy. 
 
8.3 OV výstavy v spolupráci prezídia alebo koordinátora po svojom ustanovení: 

 
a) oboznámi sa s cie�mi a zámermi usporiadate�a a dbá, aby každý �len tohoto 

orgánu poznal ustanovenia Výstavného poriadku ZSF a iné, výstavnej �innosti sa 
dotýkajúce smernice a pokyny. Funkcia v OV výstavy je �estná a dobrovo�ná, ale 
úlohy po prijatí funkcie sú záväzné. 

 
b) vypracuje základné podklady pre riadiace orgány (termín, miesto, rozsah a názov 

výstavy, zameranie a hlavné akcie po�as trvania výstavy, rozpo�et a pod.), 
 

c) ustanovuje pod�a potreby svoje odbory, najmä ekonomický, filatelistický, 
výstavný, technický, spolo�enský a propaga�ný, prípadne iné potrebné organiza�né 
zložky, 

 
d) vedie písomné záznamy – zápisy zo svojich schôdzí a rokovaní, ktoré poskytuje 

koordinátorovi resp. prezídiu výstavy, 
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e) koordinuje svoju �innos� s orgánmi a právnickými osobami, s ktorými 
spolupracuje pri zabezpe�ovaní výstavy, 

 
f) po skon�ení výstavy zabezpe�uje likvidáciu výstavy, jej v�asné a správne 

vyú�tovanie a vypracovanie závere�ného hodnotenia v stanovenom termíne, 
 

g) zostáva vo funkcii až do doby, kým usporiadate� schváli závere�né vyú�tovanie 
výstavy, 

 
h) po�as prípravy výstav I., II. a III. stup�a informuje pod�a potreby Výstavnú 

komisiu ZSF písomnou formou o priebehu prípravy. V prípade potreby pozýva 
zástupcu Výstavnej komisie ZSF a koordinátora na svoje rokovanie, 

 
i) otvorí v pe�ažnom ústave samostatný ú�et výstavy, 

 
j) v�as, najmenej však tri mesiace pred konaním výstavy, požiada radu ZSF  

o menovanie výstavnej poroty a zabezpe�í v sú�innosti s predsedom výstavnej 
poroty potrebné náležitosti a podmienky pre prácu výstavnej poroty a prípadnú 
besedu vystavovate�ov s �lenmi výstavnej poroty.  

 
k) zašle vystavovate�om propozície výstavy a výstavný poriadok. Dbá na ich 

dodržiavanie, 
 

l) vydá katalóg výstavy alebo bulletin (so zoznamom vystavovate�ov a exponátov)  
a palmares.  

 
8.4 OV výstavy najmä vyšších kategórií výstav prizýva na všetky svoje rokovania 

predsedu alebo povereného �lena revíznej komisie výstavy. 
 
8.5 OV výstavy po�as prípravy je povinný prerokova� pripomienky a požiadavky 

výstavnej komisie ZSF. 
 
8.6 OV výstavy po svojom menovaní Radou ZSF predkladá projekt výstavy, ktorý 

obsahuje:  
 

a) stanovenie priestorov pre prácu OV výstavy a jeho odborov, 
 

b) adresár OV výstavy, názov výstavy a presnú adresu výstavy, 
 

c) plán propagácie výstavy a sprievodných podujatí, 
 

d) návrh na obsadenie �estných orgánov výstavy, ktorý predkladá usporiadate�ovi na 
prípadné �alšie doplnenie, 

 
e) zameranie publikácií k výstave, ich rozsah, obsah a tla�, 

 
f) potrebné služby pre výstavu (stravovanie, ubytovanie, priestory na rokovanie  

a �alšie priestory), 
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g) objednanie potrebného výstavného zariadenia, �asové a technické dispozície pre 
prevzatie a odovzdanie výstavného zariadenia, 

 
h) zabezpe�enie návrhu príležitostnej poštovej pe�iatky výstavy, odtla�ku výplatného 

stroja (ak ho objedná) a zriadenie príležitostnej poštovej pe�iatky v súlade so 
štandardnými obchodnými podmienkami Slovenskej pošty š. p., 

 
i) propozície výstavy pod�a �l. 12 , výstavný poriadok výstavy a návštevný poriadok 

výstavy, 
 

j) zabezpe�enie všestrannej ochrany exponátov, vrátane ochrany pred nežiadúcimi 
ú�inkami slne�ného žiarenia, prípadne poistenie exponátov a výstavného 
zariadenia, 

 
k) detailný plán rozmiestnenia výstavných panelov, organiza�né zabezpe�enie 

montáže a demontáže exponátov a panelov, 
 

l) zabezpe�enie poriadkovej, strážnej a informa�nej služby po�as trvania výstavy, 
 

m) pod�a potreby a priestorových možností zabezpe�enie predaja filatelistického 
materiálu a pomôcok prostredníctvom oprávnených osôb a obchodných 
organizácií, 

 
n) plán slávnostného otvorenia výstavy, vyhlásenia výsledkov hodnotenia exponátov 

výstavy (palmares) a �alších podujatí po�as výstavy. 
 
8.7 OV filatelistickej výstavy schva�uje odbory pre zabezpe�ovanie úloh. Po�et a nápl� 

�innosti jednotlivých odborov ur�uje OV výstavy pod�a druhu a ve�kosti výstavy 
(možné zlu�ovanie odborov). Odbory OV výstavy zabezpe�ujú najmä tieto úlohy: 

  
a) ekonomický odbor 
 
zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie rozpo�tu výstavy, efektívne hospodárenie  
a dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných 
predpisov ZSF ako aj správne a v�asné vyú�tovanie výstavy, 
 
b) filatelistický odbor 
 
zodpovedá za výber exponátov, ich zaradenie do jednotlivých výstavných tried, 
závere�nú redakciu zoznamu vystavovate�ov a ich exponátov pre výstavný katalóg, 
úplnos� prihlášok prijatých exponátov ako aj celkovú filatelistickú úrove� výstavy, 
 
c) výstavný odbor 
 
zodpovedá za výstavné exponáty od ich prevzatia, po�as montáže, demontáže až po 
ich vrátenie vystavovate�om. Dbá na to, aby každý exponát bol vrátený v pôvodných 
obaloch vystavovate�a a boli k nemu pred odoslaním priložené všetky potrebné a 
nárokované náležitosti (záznam o ú�asti, katalóg alebo bulletin, palmares, ocenenie, 
hodnotiaci list, vecná cena a pod.). Zodpovedá za poistenie exponátov, výstavného 
zariadenia a pracovníkov na výstave, ak tak bolo rozhodnuté prezídiom alebo OV 
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výstavy. Zabezpe�uje ozna�enia výsledkov výstavnej poroty na jednotlivých 
exponátoch, spravidla pred otvorením výstavy, 
 
d) technický odbor 
 
zodpovedá za zabezpe�enie výstavných a ostatných priestorov vrátane vyhovujúceho 
osvetlenia, teploty a vlhkosti vzduchu, za montáž a demontáž výstavného zariadenia, 
dovozu a odvozu zariadenia z a do skladu. Zabezpe�uje �istotu, výzdobu a poriadok vo 
všetkých priestoroch slúžiacich výstave. Zabezpe�uje tiež vybavenie miestnosti pre 
výstavnú porotu, vhodné technické zariadenie pre elektronické spracovanie agendy 
výstavnej poroty , stoly pre ponuku výstavných materiálov a pod., 
 
e) spolo�enský odbor 
 
zodpovedá za prípravu, organizáciu a realizáciu všetkých podujatí usporiadaných 
v rámci výstavy, vrátane organiza�ného zabezpe�enia plánovaných akcií ZSF, 
 
f) propaga�ný odbor 
 
zabezpe�uje propagáciu výstavy a jej akcií v médiách, �asopisoch, plagátmi a inými 
formami, za organizáciu získavania sponzorov a rokovania s nimi. Propaguje �innos� a 
�lenstvo v ZSF, 
 
g) zahrani�ný odbor 
 
zabezpe�uje všetky práce súvisiace s ú�as�ou zahrani�ných exponátov na výstave 
(styk s príslušným zahrani�ným zväzom, pozvanie zahrani�ných vystavovate�ov a 
starostlivos� o nich, ako aj o delegátov a zahrani�ných �lenov výstavnej poroty a 
pod.).  
 
h) generálny komisár výstavy 
 
Pre medzinárodné výstavy usporiadané pod patronátom, so záštitou, alebo s uznaním 
FIP alebo FEPA ustanoví Rada ZSF generálneho komisára výstavy, ktorému 
metodicky podlieha výstavný a zahrani�ný odbor. 

 
8.8 Kumulácia funkcií je v právomoci organiza�ného výboru. Nezlu�ite�né sú výkonné 

a kontrolné funkcie. 
 
8.9 V závislosti od kategórie výstavy a vlastných pracovných podmienok môžu vedúci 

jednotlivých odborov menova� samostatne svojich spolupracovníkov a vymedzi� ich 
�iastkové povinnosti pri organizácii výstavy. Títo spolupracovníci nie sú �lenmi OV 
výstavy. 

 
8.10 Práva a povinnosti OV výstavy vo vz�ahu k Rade ZSF 
 
8.10.1 OV výstavy má právo: 
 

a) navrhnú� �estný výbor alebo �estné prezídium výstavy, 
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b) predklada� návrhy na skvalitnenie prezentácie výstavy, 
 

c) poda� s�ažnos� na nedostato�nú prácu koordinátora výstavy a požiada� Radu ZSF 
o jeho odvolanie. 

 
8.10.2 OV výstavy má povinnos�: 
 

a) Na sú�ažných výstavách dodržiava� tento Výstavný poriadok ZSF, pri 
medzinárodných výstavách pod patronátom alebo podporou FIP (FEPA) tiež 
GREX FIP (FEPA), 

 
b) spracova� konkrétny projekt výstavy pod�a �lánku 11 tohoto výstavného poriadku, 

 
c) rešpektova� práva prezídia a koordinátora výstavy, uvedené v tomto výstavnom 

poriadku, 
 

d) spracova� výstavné propozície pre vystavovate�ov pod�a �l. 12 a necha� ich 
schváli� Radou ZSF, 

 
e) spracova� návštevný poriadok výstavy pre verejnos� , 

 
f) zabezpe�i� preplatenie cestovného, stravného, noc�ažného a odmeny za vykonanú 

prácu pre �lenov výstavnej poroty pod�a príslušnej smernice ZSF; na výstavách 
usporiadaných pod patronátom, so záštitou, alebo s uznaním FIP alebo FEPA 
pod�a príslušných predpisov FIP/FEPA. 

 
g) najneskôr tri mesiace po ukon�ení výstavy odovzda� Rade ZSF závere�nú správu o 

výstave, 
 

h) riadi� sa skarta�ným a archiva�ným poriadkom ZSF. 
 
8.11 Práva a povinnosti OV výstavy vo vz�ahu k vystavovate�om 
 
8.11.1 OV výstavy má právo: 
 

a) výberu exponátov, prihlásených na výstavu, v prípade výstav usporiadaných pod 
patronátom, so záštitou, alebo s uznaním FIP alebo FEPA pozve k výberu 
exponátov koordinátora FIP/FEPA. 

 
b) nevystavi� exponát, pokia� nebol uhradený výstavný poplatok (ak sa vyberá), 

alebo ak exponát nezodpovedá údajom uvedeným v prihláške, alebo je v rozpore 
s výstavným poriadkom alebo s propozíciami výstavy, prípadne z iných 
opodstatnených dôvodov. 

 
c) prideli� exponátom vecné ceny, ktoré výstavná porota neudelila a ponechala 

k dispozícii OV výstavy. 
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8.11.2 OV výstavy má povinnos�: 
 

a) rešpektova� práva vystavovate�ov uvedené v tomto výstavnom poriadku, 
 

b) zabezpe�i� ochranu osobných údajov vystavovate�a v zmysle platného zákona, 
 

c) na výstavu III. stup�a prednostne prijíma� exponáty bez kvalifikácie, 
 

d) neprija� do sú�ažných tried exponáty, ktoré nesp��ajú potrebnú kvalifikáciu a 
schválené výstavné propozície, 

 
e) prevzia� zodpovednos� za exponát od okamihu preukázate�ného prevzatia až do 

jeho odovzdania na poštovú prepravu alebo k osobnému prevzatiu a to vo 
vystavovate�om uvedenej výške poistného, 

 
f) zabezpe�i� a chráni� exponát formou poistenia alebo prostredníctvom strážnej 

služby, 
 

g) predloži� výstavnej porote riadne vyplnenú, podpísanú a príslušným Klubom 
filatelistov potvrdenú prihlášku každého exponátu, ktorý je prihlásený do sú�aže, 
vrátane exponátov v triede filatelistickej literatúry.  

 
h) po obdržaní protokolu výstavnej poroty zverejni� výsledky hodnotenia na 

výstavných paneloch a v palmares výstavy, 
 

i) zaznamena� získané ocenenie a stupe� výstavy do Záznamu o ú�asti exponátu na 
výstavách, 

 
j) zaradi� do programu výstavy termín stretnutia �lenov výstavnej poroty 

s vystavovate�mi a s dostato�ným �asovým predstihom ho verejne vyhlási�, 
 

k) vráti� osobne nevyzdvihnuté exponáty vystavovate�ovi do 10 dní po skon�ení 
tuzemskej výstavy. 

 
8.12 Práva a povinnosti OV výstavy vo�i výstavnej porote 
 
8.12.1 OV výstavy má právo: 
 

a) konzultova� s funkcionármi výstavnej poroty vhodnos� zaradenia prihlásených 
exponátov do výstavných tried a otázky kvalifikácie exponátov. 

 
8.12.2 OV výstavy má povinnos�: 
 

a) rešpektova� práva �lenov výstavnej poroty uvedené v �l. 33 tohoto výstavného 
poriadku, 

 
b) zabezpe�i� miestnos� pre prácu výstavnej poroty (vybavenú kancelárskymi 

potrebami a príslušnou výpo�tovou technikou) a vytvori� podmienky pre jej 
nerušenú prácu. Miestnos� pre prácu výstavnej poroty musí by� nepriechodná a 
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pokia� výstavná porota neodovzdá protokol, nesmie do nej nikto vstupova� 
s výnimkou �lenov a pozorovate�ov výstavnej poroty. 

 
c) pripravi� pre výstavnú porotu diplomy alebo �estné uznania pre jednotlivých 

ú�astníkov výstavy, zoznam vecných a �estných cien, ich darcov a prípadne aj 
ur�enie vecnej ceny (ak ide o ceny darované oficiálnymi inštitúciami, alebo ich 
predstavite�mi) pre najlepšie exponáty, 

 
d) zabezpe�i� �lenom výstavnej poroty vo�ný prístup k exponátom po celú dobu 

výstavy vrátane prístupu mimo všeobecnej otváracej doby v dohodnutom rozsahu, 
 

e) zabezpe�i� na sú�ažných výstavách preplatenie cestovných nákladov a v prípade, 
ak nie je možné ukon�i� hodnotenie v jeden de�, tiež preplatenie stravného a 
nákladov za ubytovanie (noc�ah), ako aj odmenu za vykonanú prácu pre �lenov 
výstavnej poroty z rozpo�tu výstavy. 

 
 

�lánok 9: Revízna komisia výstavy 
 
9.1 Predsedu a �lenov revíznej komisie výstavy menuje usporiadate� výstavy, ktorému za 

svoju �innos� zodpovedajú. 
 
9.2 Revízna komisia výstavy na základe požiadania metodicky pomáha OV výstavy. 
 
9.3 Revízna komisia výstavy: 

 
a) zodpovedá za revíziu hospodárenia a závere�ného vyú�tovania výstavy, 

 
b) vykonáva priebežné revízie hospodárenia výstavy pod�a potreby a o zisteniach 

predbežne informuje usporiadate�a a OV výstavy s návrhom na riešenie 
prípadných nedostatkov, 

 
c) predseda revíznej komisie výstavy, alebo ním poverený �len sa na základe 

pozvania OV výstavy zú�ast�uje jeho rokovania, pripomienkuje, odporú�a alebo 
zaujíma predbežné stanovisko, 

 
d) vypracúva revíznu správu k závere�nému vyú�tovaniu výstavy s uvedením 

poznatkov z hospodárenia a ú�elnosti vynaložených prostriedkov, 
 

e) revízna komisia pracuje pod�a vlastného plánu práce. 
  
9.4 OV výstavy je povinný pravidelne (1x štvr�ro�ne) informova� predsedu revíznej 

komisie alebo revízora ú�tov o hospodárení OV výstavy. 
 
9.5 Revízna komisia je oprávnená v priebehu prípravy a konania výstavy vyžiada� si od 

OV výstavy na nahliadnutie ú�tovné podklady. OV výstavy je povinný požadované 
doklady bezodkladne poskytnú� revíznej komisii výstavy. 
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�lánok 10: �estné orgány výstavy 
 
10.1 Na výstavách všetkých kategórií sa spravidla zria�ujú �estné orgány výstavy a to 

najmä: 
 

a) �estné predsedníctvo výstavy (významní domáci a zahrani�ní predstavitelia), 
 

b) �estný výbor výstavy (ak nie je �estné predsedníctvo). 
 
10.2 Návrh na zloženie �estných orgánov výstavy ako celku predkladá OV výstavy alebo 

prezídium výstavy (ak je ustanovené) usporiadate�ovi. 
 
10.3 Usporiadate� výstavy po prekonzultovaní návrhu schva�uje �estné orgány výstavy a 

pozýva ich �lenov k ú�asti. 
 
 

�lánok 11: Projekt výstavy 
 
11.1 OV výstavy po svojom menovaní predkladá Rade ZSF na schválenie projekt výstavy. 

Súhlas Rady ZSF s predloženým projektom potvrdzuje tajomník ZSF OV výstavy 
písomne. 

 
11.2 Projekt výstavy obsahuje: 
 

a) zámer výstavy, rozpracovaný do �asového a vecného harmonogramu prípravy, 
realizácie a likvidácie výstavy, 

 
b) návrh rozpo�tu výstavy s odôvodnením predpokladaných príjmov a výdavkov, 

 
c) návrh na spôsob zabezpe�enia výstavy (dodávate�ským spôsobom, vlastnými 

silami apod.), 
 

d) návrh na zabezpe�enie výstavy prostredníctvom bezpe�nostnej služby alebo 
strážnej služby na ochranu výstavy, poistenie a jeho predpokladanú výšku, využitie 
bankového trezoru a pod., 

 
e) návrh výšky výstavného poplatku s odôvodnením, 

 
f) �alšie významné skuto�nosti. 

 
 

�lánok 12: Výstavné propozície 
 
12.1 Výstavné propozície spracováva OV výstavy písomne a po schválení Radou ZSF ich 

predkladá filatelistickej verejnosti v dostato�nom �asovom predstihu pred konaním 
výstavy. Výstavné propozície definitívne upravujú organiza�né pokyny realizátora 
výstavy a stanovujú podmienky ú�asti vystavovate�ov na nej. Nesmú by� v rozpore 
s týmto Výstavným poriadkom. 

 
12.2 Výstavné propozície musia obsahova�: 
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a) názov, druh a kategóriu výstavy, 

 
b) organizáciu, miesto a termín konania výstavy, 

 
c) patronát alebo podporu a poriadky, ktorými sa výstava riadi, 

 
d) zoznam sú�ažných tried, 

 
e) výstavné odmeny a ich formu, 

 
f) rozmer rámov, prípustné rozmery a adjustáciu listov exponátu, 

 
g) spôsob distribúcie prihlášok, lehoty ich zaslania, 

 
h) výstavné poplatky (ak sa vyberajú) a spôsob ich úhrady, 

 
i) spôsob doru�enia exponátov, ich prevzatia a spätného vrátenia, 

 
j) informácie o inštalácii exponátov, 

 
k) pokyny pre colné prerokovanie exponátov (v prípade medzinárodnej ú�asti), 

 
l) bezpe�nostné opatrenia a poistenie exponátov, 

 
m) pou�enie o spôsobe uplatnenia náhrady škody vystavovate�om, 

 
n) práva OV výstavy, 

 
o) podmienky prijatia exponátov, 

 
p) kontaktné adresy (vrátane koordinátora), telefónne a elektronické spojenie, 

 
q) �alšie náležitosti, ktoré jednozna�ne nerieši tento Výstavný poriadok. 

 
12.3 Rada ZSF je oprávnená výstavné propozície upravi�, ak sú v rozpore s týmto 

Výstavným poriadkom, vnútrozväzovými smernicami, uzatvorenými dohodami 
s inými filatelistickými zväzmi a pri medzinárodných výstavách pod patronátom FIP 
alebo FEPA s GREX FIP alebo FEPA. 

 
 

�lánok 13: Rozsah výstavy 
 
13.1 Rozsah filatelistickej výstavy a dobu jej trvania navrhuje jej organiza�ný výbor a 

zdôvod�uje ho ekonomickými, technickými a spolo�enskými možnos�ami v mieste a 
�ase konania výstavy. Rozsah medzinárodných výstav sa riadi pod�a uzatvorených 
zmlúv a dohôd. Rozsah všeobecnej výstavy I. stup�a by nemal by� menší než 50 
exponátov (bez triedy literatúry) , pri�om maximálny po�et jednorámových exponátov 
by nemal presiahnu� 15 % celkového po�tu sú�ažných exponátov.  
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�lánok 14: Doba trvania výstavy 
 
14.1 Filatelistická výstava spravidla trvá 4 až 10 dní. 
 
14.2 Usporiadate� na návrh OV výstavy zo závažných dôvodov (napr. ochrany vystavených 

exponátov) môže skráti� dobu trvania aj po�as jej priebehu. 
 
 

�lánok 15: Sprievodné akcie výstavy 
 
15.1 Usporiadate� a organizátor môžu v rámci výstavy organizova� aj iné akcie (zasadanie 

a schôdze orgánov ZSF, odborné semináre a prednášky, výmenné schôdze, aukcie 
apod.) spravidla v mieste konania výstavy, aj s medzinárodnou ú�as�ou. 

 
15.2 V rámci výstavy sa môžu organizova� aj akcie spoluusporiadate�ov. 
 
15.3 Náklady, spojené s akciami po�as trvania výstavy, sa môžu hradi� z nákladov výstavy 

len ak sú sú�as�ou schváleného rozpo�tu a programu výstavy. 
 
15.4 Nepredvídané náklady pri dodržaní celkového rozpo�tu schva�uje ekonomický odbor 

po dohode s OV výstavy. O vzniku týchto nákladov bezodkladne informuje 
usporiadate�a. 

 
 

�lánok 16: Príležitostné poštové pe�iatky, celiny, známky 
 
16.1 Vydanie príležitostných poštových pe�iatok, OVS, R-nálepiek, celín a známok pre 

filatelistickú výstavu sa zabezpe�uje pod�a platných predpisov pošty, prípadne na 
základe dohody o spolupráci medzi zväzovými orgánmi a orgánmi pošty. Návrhy na 
vydanie oficiálnych celín a známok OV výstavy predkladá usporiadate�ovi 
v dostato�nom �asovom predstihu na schválenie. 

 
 

�lánok 17: Vstupné na výstavu 
 
17.1 Vstupné na výstavu môže ur�i� usporiadate� alebo OV výstavy. 
 
17.2 Vstupné na výstavu sa môže vybera� v prospech spoluusporiadate�ov na základe 

dohody medzi OV výstavy a spoluusporiadate�om (napr. ak nežiada nájomné za 
prenajaté priestory po�as prípravy, trvania a likvidácie výstavy). 

 
 

�lánok 18: Výstavné poplatky 
 
18.1 �lenovia ZSF na výstavách, usporadúvaných ZSF na území Slovenskej republiky, 

majú nárok na bezplatné pridelenie výstavných plôch v rozsahu, uvedenom v �lánkoch 
21.1, 21.2, 21.3 tohto Výstavného poriadku ZSF. 
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18.2 Na výstavách s medzinárodnou ú�as�ou usporiadaných ZSF sa poplatky za pridelené 
plochy od ne�lenov ZSF vyberajú pod�a rozhodnutia usporiadate�a s prihliadnutím na 
prípadnú reciprocitu.  

 
 

�lánok 19: Poistenie exponátov 
 
19.1 Exponát zasielaný na výstavy organizované v SR si vystavovate� pois�uje na vlastné 

náklady. 
 
19.2 Poistenie exponátu, zasielaného vystavovate�ovi poštou, pri jeho vrátení 

vystavovate�ovi ide na �archu rozpo�tu výstavy. Poistná suma musí by� uvedená 
v prihláške exponátu. 

 
19.3 Ak je ochrana výstavy po�as jej trvania zabezpe�ená (elektronicky, poplachovým 

zariadením, trvalou strážnou službou), OV výstavy nie je povinný exponáty po�as 
výstavy pois�ova�. V opa�nom prípade poistenie exponátov musí by� zabezpe�ené 
z rozpo�tu výstavy. 

 
19.4 Ak vystavovate� vzácneho exponátu trvá na jeho poistení po�as výstavy v plnej jeho 

výške, OV výstavy má právo požadova�, aby sa podie�al na poistnom. 
 
19.5 OV výstavy nezodpovedá za škodu zavinenú vystavovate�om (napr. neúplnos� 

zaslaného exponátu, nesprávne balenie a pod.). 
 
19.6 Pois�ovanie exponátov sa zabezpe�uje v súlade s podmienkami pois�ovne. 
 
19.7 Nárok na plnenie od pois�ovne sa uplat�uje ihne� po zistení škody, najneskoršie do 

termínu stanoveného v pois�ovacej zmluve. 
 
19.8 Poistenie exponátov zahrani�ných vystavovate�ov sa rieši individuálne na úrovni ZSF. 
 
 

�lánok 20: Výstavné publikácie a materiály 
 
20.1 OV sú�ažnej výstavy je povinný vyda�: 
 

a) bulletin (nie je podmienkou pri výstave III. stup�a), 
 

b) zoznam exponátov alebo katalóg výstavy, 
 

c) palmáre so zoznamom odmenených exponátov (vrátane ich bodového 
ohodnotenia). 

 
20.2. Výstavný katalóg by mal obsahova� najmä: 
 

a) príhovory a cie� výstavy, 
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b) informácie o výstave (údaje o mieste a dobe konania, zložení orgánov, výstavné 
propozície, zoznam vystavovate�ov a exponátov, návštevný poriadok výstavy a 
pod.), 

 
c) odborné �lánky filatelistického zamerania, 

 
d) na odborovej výstave �lánok o danej téme zo špecificky filatelistického poh�adu, 

 
e) nábor nových �lenov a záujemcov o filateliu, inzerciu a pod., 

 
f) zoznam príloh, ktoré sú jeho integrálnou sú�as�ou, 

 
g) upozornenia na niektoré zaujímavé exponáty a ich �asti, 

 
h) propagáciu �innosti usporiadate�a, spoluusporiadate�ov a sponzorov.  

 
20. 3 OV výstavy je povinný odosla� výtla�ky vydaných materiálov (napr. katalóg, bulletin, 

palmáre, plagáty, pozvánky a pod.) za ú�elom archivovania a propagácie pod�a �l. 35 
tohoto Výstavného poriadku ZSF. 

 
20. 4 Obsah výstavného katalógu výstavy I. stup�a a medzinárodnej výstavy OV výstavy 

spravidla prerokúva s usporiadate�om výstavy. Katalóg medzinárodnej výstavy musí 
obsahova� zásadné informácie aj v niektorom z rokovacích jazykov FIP (FEPA). 

 
20. 5 Predajnú cenu katalógu výstavy ur�í OV výstavy. 
 
 

�lánok 21: Výstavný exponát 
 
21.1 Výstavný exponát je osobným tvorivým dielom vystavovate�a. Stupe� jeho 

ohodnotenia na výstavách ZSF závisí na náro�nosti zámeru, ktorý vystavovate� 
v úvodnom liste stanovil a na miere jeho splnenia v súlade s kritériami pre budovanie a 
hodnotenie exponátov. 

 
21.2 Rozsah sú�ažného exponátu dospelých filatelistov na výstavách je 5 výstavných plôch, 

jednorámové exponáty sú v rozsahu jednej výstavnej plochy. Exponát, ktorý získal na 
výstavách pod patronátom (s podporou) FIP kvalifikáciu na vä�ší po�et výstavných 
plôch (minimálne 85 bodov), má nárok na pridelenie 8 výstavných plôch. 

 
21.3 Rozsah exponátu otvorenej triedy je 2 až 5 výstavných plôch. Tieto exponáty sú 

hodnotené pod�a osobitných kritérií. 
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21.4 Rozsah exponátu mládeže pod�a vekových skupín: 
 

 
Veková skupina 

 

 
Vek 

 
Minimálny po�et 

listov 

 
Maximálny po�et 

listov 
Z do 12 rokov 16 32 
A 13 – 15 rokov 32 (16) 64 
B 16 – 18 rokov 32 (16) 64 
C 19 – 21 rokov 48 (32) 80 

 
21.5 Pre zaradenie do vekovej skupiny je rozhodujúci vek, ktorý mládežnícky vystavovate� 

dosiahol k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa koná výstava. Vystavovate� 
v triede mládeže musí uvies� na prihláške dátum narodenia. 

 
21.6 Na výstave III. stup�a prvovystavovate� v rámci vekovej skupiny A a B môže vystavi�  

exponát s rozsahom jednej výstavnej plochy (16 listov), vo vekovej skupine C  
v rozsahu dvoch výstavných plôch (32 listov). 

 
21.7. Exponáty triedy filatelistickej literatúry musia by� dodané v dvoch exemplároch a  

minimálne tri týždne pred otvorením výstavy musí by� jeden exemplár literatúry  
k dispozícii výstavnej porote. Exponáty filatelistickej literatúry sa vystavovate�ovi 
nevracajú. 
 

21.8 Exponát nesmie obsahova� údaje inzertného a obchodného charakteru (predaj, kúpa, 
výmena). 

 
21.9 Ozna�enie vzácnosti vystaveného materiálu formou „je známych … ks“ alebo atestmi 

pri mimoriadne vzácnych známkach sa nevylu�uje. 
 
21.10 Na výstavách vyšších kategórií (medzinárodné a výstavy I. stup�a) je prezídium alebo 

OV výstavy povinný v spolupráci s Komisiou znalcov a expertov ustanovi� expertnú 
skupinu pre posudzovanie pravosti vystavovaného materiálu, aby sa zamedzilo 
vystavovaniu falzifikátov. 

 
 

�lánok 21a: Preukaz exponátu 
 

21a.1. Každý exponát, vystavený v sú�ažnej triede, musí ma� preukaz exponátu (Záznam 
o ú�asti exponátu na výstavách), �alej „preukaz“. Prvotné vystavenie preukazu 
zabezpe�í sekretariát ZSF najneskôr do troch mesiacov po prvom vystavení exponátu 
na sú�ažnej výstave. 

 
21a.2. Pre každý exponát môže by� vydaný iba jeden preukaz. V prípade straty vystavovate�  

rieši vydanie duplikátu so sekretariátom ZSF. Pre exponáty literatúry sa preukaz  
nevydáva. 
 

21a.3. Exponát, ku ktorému bol vystavený preukaz, nesmie by� súbežne po �astiach  
vystavovaný na iných výstavách a nesmie by� vystavený pod iným názvom, než je  
uvedený v preukaze. Zápis zmeny názvu vykoná Komisia porotcov na základe žiadosti  
vystavovate�a, ak nejde o podstatnú zmenu z h�adiska koncepcie exponátu a exponát  
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obsahuje pôvodný materiál. 
 

21a.4. Preukaz musí by� predložený povereným �lenom OV výstavy predsedovi výstavnej  
  poroty pred za�iatkom jej práce. Exponát, ku ktorému nebol dodaný preukaz, nemusí  

by� výstavnou porotou hodnotený. 
 
 

�lánok 22: Prihlasovanie exponátu na výstavu 
 
22.1 Exponát na výstavu možno prihlási�: 
 

a) na základe výzvy a zaslania prihlášky vystavovate�ovi OV výstavy, 
 

b) vyžiadaním prihlášky od OV výstavy. 
 
22.2 Oznámenie o prijatí exponátu na výstavu zašle prezídium alebo OV výstavy 

vystavovate�ovi v termíne stanovenom v propozíciách výstavy, spravidla do jedného 
mesiaca od prijatia prihlášky. 

 
22.3 Na výstavu možno prija� a potvrdi� iba tie exponáty, ktoré majú potvrdenú prihlášku 

KF vystavovate�a alebo ZKF. Individuálny �len ZSF si nechá prihlášku potvrdi� 
sekretariátom ZSF. Prihláška exponátu triedy mládeže musí obsahova� potvrdenie 
dátumu narodenia vedúcim krúžku mladých filatelistov. 

 
22.4 Exponát s nedostato�ne, ne�itate�ne alebo nepravdivo vyplnenou prihláškou OV 

výstavy neprijme. 
 
22.5 Prijatý exponát musí by� celý vystavený vo výstavných rámoch. V mimoriadnych 

a odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodu nedostatku výstavného priestoru, sa 
exponát môže hodnoti� v trezore. OV výstavy je povinný o tom vystavovate�a vopred 
a v�as informova�.  

 
 

�lánok 23: Ú�as� na výstavách 
 
23.1 Na výstavách organizovaných ZSF sa môžu zú�astni� len �lenovia ZSF (táto 

podmienka sa nevz�ahuje na zahrani�ných vystavovate�ov, pokia� sú �lenmi 
príslušného národného zväzu a súhlasia s ustanoveniami tohoto VP ZSF). 

 
23.2 Vystavovate� môže vystavova� v sú�ažnej triede, ak jeho exponát sp��a kvalifika�né 

predpoklady stanovené pre danú výstavu (�l. 24 VP ZSF). 
 
23.3 Na výstavy III. stup�a sa do jednotlivých tried prednostne prijímajú nové, doposia� 

nevystavené exponáty. 
 
23.4 Okrem medzinárodných výstav nemá zahrani�ná ú�as� presiahnu� 20 % všetkých 

výstavných plôch na výstave. 
 
23.5 Pri výbere exponátov na medzinárodné výstavy sa prihliada na návrhy odborných 

komisií a spolo�ností ZSF, navrhovaný exponát musí sp��a� kvalifika�né predpoklady. 



 19 

Celkový návrh nominácie na medzinárodnú výstavu musí zodpoveda� požiadavkám 
reprezentácie ZSF a by� schválený Radou ZSF. 

 
23.6 Colné náležitosti pri preberaní a vrátení exponátov zaslaných do a zo zahrani�ia 

vybavuje vystavovate� v spolupráci s tajomníkom ZSF. 
 

 
�lánok 24: Kvalifikácia exponátu 

 
24.1 Kvalifika�né požiadavky 
 
24.1.1 Na výstavy II. stup�a môžu by� prijaté iba exponáty, ktoré na niektorej 

z predchádzajúcich výstav III. stup�a získali minimálne ve�kú striebornú medailu (60 
bodov), v triede mládeže striebornú medailu (55 bodov). 

 
24.1.2 Na výstavy I. stup�a môžu by� prijaté iba exponáty, ktoré na niektorej 

predchádzajúcich výstav II. stup�a získali minimálne pozlátenú medailu (70 bodov), 
v triede mládeže ve�kú striebornú medailu (65 bodov). 

 
24.1.3 Na medzinárodné výstavy môžu by� prijaté iba exponáty, ktorí na niektorej z 

predchádzajúcich výstav I. stup�a získali minimálne pozlátenú medailu (75 bodov). 
 
24.1.4 Najvyššia získaná kvalifikácia exponátu platí 5 rokov od jej získania, pre vystavenie 

exponátu platí kvalifika�né obmedzenie pod�a �lánku 24.2. 
 
24.1.5 Pri exponáte mládeže platí najvyššia získaná kvalifikácia po dobu 3 rokov od jej 

získania. 
 
24.2 Kvalifika�né obmedzenie pre ú�as� exponátu v sú�aži. 
 
24.2.1 Na výstavy III. stup�a nemôžu by� do sú�aže prijaté exponáty, ktoré 
 

a) na predchádzajúcich výstavách III. stup�a získali už tri zlaté medaily. 
 

b) na predchádzajúcich výstavách II. stup�a získali už dve zlaté medaily, 
 

c) na predchádzajúcej výstave I. stup�a získali pozlátenú medailu. 
 
24.2.2 Na výstavy II. stup�a nemôžu by� do sú�aže prijaté exponáty, ktoré 
 

a) na predchádzajúcich výstavách II. stup�a získali tri zlaté medaily, 
 

b) na predchádzajúcich výstavách I. stup�a získali jednu zlatú medailu, 
 

c) na jednej z predchádzajúcich medzinárodných výstav získali pozlátenú medailu. 
 
24.2.3 Na výstavy I. stup�a nemôžu by� do sú�aže prijaté exponáty, ktoré 
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a) na predchádzajúcich výstavách I. stup�a získali Ve�kú cenu výstavy alebo dve 
ve�ké zlaté medaily, s výnimkou Majstrovskej triedy ZSF pod patronátom (s 
podporou) FIP (FEPA), 

 
b) na predchádzajúcich medzinárodných výstavách získali dve zlaté medaily. 

 
24.3 Zápo�ty lehôt a priznania kvalifikácie 
 
24.3.1 Pre sú�ažný exponát možno uzna� iba tie lehoty a dosiahnuté kvalifika�né požiadavky, 

ktoré boli dosiahnuté na výstavách usporiadaných ZSF a výstavách usporiadaných 
v súlade s GREX FIP a FEPA. 

 
24.3.2 Z výstav, organizovaných na základe bilaterálnych a multilaterálnych dohôd ZSF 

mimo územia SR, sa uznávajú sú�ažným exponátom lehoty a dosiahnuté kvalifika�né 
výsledky, pokia� je zrejmá kategorizácia výstavy. 

 
24.3.3 Pre sú�ažný exponát možno uzna� iba tie hodnotenia, ktoré boli preukázate�ne 

dosiahnuté k dátumu uzávierky prihlášok na výstavu. 
 
24.3.4 OV výstavy alebo výstavná porota sú oprávnení overi� kvalifika�né predpoklady 

exponátu pod�a preukazu exponátu (Záznamu o ú�asti exponátu na výstavách) alebo 
pod�a evidencie exponátov, vedenej Výstavnou komisiou. V prípade, ak tieto nie sú 
v súlade s údajmi na prihláške, môže exponát vyradi� zo sú�aže. 

 
24.3.5 V odôvodnených prípadoch, ak vystavovate� nemal možnos� v priebehu dvoch 

kalendárnych rokov vystavi� exponát na kvalifika�nej výstave z dôvodu jej 
neusporiadania, môže požiada� Komisiu porotcov (�alej KP ZSF) o komisionálne 
posúdenie exponátu s cie�om získa� oprávnenie na vystavenie exponátu na výstave I. 
stup�a. KP ZSF v takomto prípade ustanoví najmenej troj�lennú komisiu zloženú zo 
zväzových porotcov, ktorá posúdi, �i exponát sp��a svojou úrov�ou kvalifika�né 
požiadavky. V prípade kladného posudku KP ZSF vypracuje protokol 
o komisionálnom hodnotení exponátu s uvedením jeho bodového hodnotenia pod�a 
kritérií uvedených v �l. 32 tohoto VP. Protokol podpisuje predseda KP ZSF a predseda 
ZSF. 

 
 

�lánok 25: Práva a povinnosti vystavovate�ov 
 
25.1 Vystavovate� má právo: 
 

a) zú�astni� sa sú�ažnej výstavy, ak prihlásený exponát sp��a predpísanú kvalifikáciu 
a podmienky, stanovené výstavnými propozíciami, nevz�ahujú sa na� kvalifika�né 
obmedzenia a je prijatý organiza�ným výborom výstavy. 

 
b) v odôvodnených prípadoch požiada� OV výstavy, aby mohol by� osobne prítomný 

pri inštalácii a demontáži svojho exponátu; vystavovate� je pritom povinný 
rešpektova� pokyny organizátora výstavy, 

 
c) na spo�ahlivú úschovu a ochranu exponátu po celú dobu výstavy, 
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d) na bezplatný vstup do priestorov výstavy po celú dobu výstavy, 
 

e) na bezplatný výtla�ok výstavného katalógu a výsledkov hodnotenia (palmáre), 
 

f) na výstavné odmeny udelené výstavnou porotou a OV výstavy, 
 

g) na evidenciu získaného hodnotenia vrátane dosiahnutého po�tu bodov v preukaze 
exponátu (Zázname o ú�asti exponátu na výstavách). 

 
h) uplatni� nároky na náhradu vzniknutej škody vo�i organiza�nému výboru ihne� po 

zistení škody pri osobnom prevzatí exponátu alebo písomne do 10 dní po vrátení 
exponátu zaslaného poštou, 

 
i) na hodnotiaci list exponátu. 

 
25.2 Vystavovate� má povinnos�: 
 

a) bezvýhradne rešpektova� ustanovenia tohoto Výstavného poriadku, výstavných 
propozícií a zásad pre hodnotenie sú�ažných exponátov (pri medzinárodných 
sú�ažiach tiež GREV a SREV), 

 
b) vyplni� správne, pravdivo a úplne údaje, vyžiadané v prihláške exponátu na 

výstavu, 
 

c) doda� exponát v spo�ahlivých ochranných obaloch a na listoch formátovo 
prispôsobených stanovenému rozmeru výstavnej plochy (1 m2), 

 
d) odovzda� „Záznam o ú�asti exponátu na výstavách“ OV výstavy spolo�ne 

s exponátom, 
 

e) všetky listy exponátu ozna�i� na zadnej strane svojim menom a poradovým 
�íslom, 

 
f) pripoji� kópie znaleckého atestu príslušného skúšobného znalca na rub 

albumového listu, kde to vyžaduje vystavovaný vzácny materiál, 
 

g) hradi� poistenie exponátu v priebehu prepravy na výstavu, 
 

h) uhradi� OV výstavy poplatok za prenájom výstavnej plochy (pokia� sa vyberá) 
pred inštaláciou exponátu. 
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�lánok 26: Výstavné triedy 
 
26.1 Na všetkých výstavách sa môžu zriadi� tieto triedy: 
 

A) nesú�ažné triedy: 
 

a) oficiálna trieda (�estný dvor), 
b) �estná trieda, 
c) ostatné nesú�ažné triedy. 

 
B) sú�ažné triedy: 

 
a) trieda tradi�nej filatelie (TR), 
b) trieda poštovej histórie (PH), 
c) trieda poštových celín (PS), 
d) trieda aerofilatelie (AE), 
e) trieda astrofilatelie (AS), 
f) trieda tematickej filatelie (TH), 
g) trieda fiskálnej filatelie (REV), 
h) trieda maximafilie (MX), 
i) trieda mládeže (YU), 
j) trieda filatelistickej literatúry (LIT), 
k) otvorená trieda (OC). 

 
Delenie jednotlivých tried na oddelenia je prípustné (napr. 1.A – �eskoslovensko a Slovenská 
republika, 1.B – ostatné krajiny sveta). 
 
26.2 Na výstave I. stup�a je možné zriadi� Majstrovskú triedu ZSF. Do Majstrovskej triedy 

ZSF je možné prija� exponát, ktorý na predchádzajúcich výstavách I. stup�a získal 
minimálne dve ve�ké zlaté medaily. Každý z vystavených exponátov sú�aží v tejto 
triede o Ve�kú cenu výstavy, pri�om táto cena môže by� jednému exponátu udelená 
iba raz. 

 
26.3 Jednotlivé nesú�ažné a sú�ažné triedy sa zria�ujú pod�a druhu, kategórie výstavy  

a pod�a exponátov, ktoré sa majú vystavi�. 
 
26.4 Na mládežníckych výstavách sa spravidla zria�ujú len dve triedy: nesú�ažná  

a sú�ažná. 
 

 
�lánok 27: Nesú�ažné triedy 

 
27.1 Oficiálna trieda (�estný dvor): 
 

a) je vyhradená pre exponáty poštových správ, tla�iarni cenín, poštových múzeí, 
výtvarníkov a rytcov, ktoré sa zaoberajú známkovou tvorbou, 

 
b) zria�uje sa spravidla na medzinárodných a výstavách I. stup�a. 
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27.2 �estná trieda: 
 

a) je vyhradená exponátom, ktoré v ostatných piatich rokoch získali na 
medzinárodných výstavách najmenej dve ve�ké zlaté medaily, alebo exponátom 
mimoriadneho významu alebo záujmu, 

 
b) zria�uje sa len na medzinárodných výstavách pod patronátom FIP a na 

všeobecných výstavách I. stup�a, ak sú k dispozícii slovenské alebo zahrani�né 
exponáty s takýmto ocenením. 

 
27.3 Ostatné nesú�ažné triedy: 
 

a) sú vyhradené exponátom �lenov výstavnej poroty a exponátom, ktorých 
vystavovatelia nemôžu alebo nechcú, aby boli vystavené v sú�ažných triedach 
(napr. �lenovia OV výstavy, vyžiadané exponáty k významným spolo�enským 
udalostiam a pod.), 

 
b) možno ich zria�ova� na výstavách všetkých kategórií, nemajú presahova� 20 % 

všetkých vystavených exponátov, 
 

c) exponáty vystavené v týchto triedach dostávajú diplomy a môžu im by� udelené 
vecné ceny, 

 
d) do nesú�ažnej triedy nie je možné zaradi� exponát, ktorý bol výstavnou porotou 

vylú�ený z hodnotenia, alebo inak nesp��al podmienky pre zaradenie do sú�ažných 
tried. 

 
 

�lánok 28: Sú�ažné triedy 
 
28.1 Trieda tradi�nej filatelie 
 

je vyhradená teritoriálne spracovaným exponátom známok a ostatných s nimi 
súvisiacich materiálov (celín, celistvostí a ostatných predmetov filatelistického 
záujmu) všetkých štátov.  
 

28.2 Trieda poštovej histórie 
 

je vyhradená pre exponáty poštovej histórie všetkých štátov.  
 
28.3 Trieda poštových celín 
 

je vyhradené pre exponáty poštových celín všetkých štátov.  
 

28.4 Trieda aerofilatelie 
 

je vyhradená pre aerofilatelistické exponáty všetkých štátov. 
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28.5 Trieda astrofilatelie 
 
je vyhradená pre astrofilatelistické exponáty všetkých štátov. 

 
28.6 Trieda tematickej filatelie  

 
je vyhradená pre tematické exponáty. 

 
28.7 Trieda fiskálnej filatelie 
 

je vyhradená pre exponáty zaoberajúce sa výhradne fiskálnymi ceninami. 
 
28.8 Trieda maximafilie 

 
je vyhradená pre exponáty maximafilie. 

 
28.9 Trieda mládeže 

 
je vyhradená mládežníckym exponátom. Rozde�uje sa pod�a vekových skupín  
vystavovate�ov (�l. 21.5 tohoto VP ZSF).  
 

28.10 Trieda filatelistickej literatúry  
 

je vyhradená exponátom filatelistickej literatúry a filatelistickej populariza�nej 
publicistiky v tla�enej alebo v elektronickej forme, ak boli tieto práce vydané 
v predchádzajúcich piatich kalendárnych rokoch.  

 
28.11 Otvorená trieda 
 

je vyhradená exponátom vytvoreným pod�a kritérií platných pre otvorenú triedu. 
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�as� IV: Hodnotenie sú�ažných exponátov 
 

�lánok 29: Výstavné odmeny 
 
29.1 Na filatelistických výstavách sa v sú�ažných triedach ude�uje: 
 

a) ve�ká cena výstavy, 
 

b) cena výstavy, 
 

c) medaila 
 

ve�ká zlatá medaila, 
zlatá medaila, 
ve�ká pozlátená medaila, 
pozlátená medaila, 
ve�ká strieborná medaila, 
strieborná medaila, 
postriebrená medaila, 
bronzová medaila, 

 
d) vecná cena, 

 
e) blahoželanie výstavnej poroty. 

 
29.2. V nesú�ažných triedach sa ude�uje: 
 

a) oficiálna cena výstavy, 
 

b) výstavná plaketa (jednotná), 
 

c) vecná cena, 
 

d) blahoželanie výstavnej poroty. 
 
29.3 Všetky výstavné odmeny okrem vecných cien sú spravidla ozna�ené vlastným menom 

výstavy. 
 
29.4 Sú�as�ou každej uvedenej ceny výstavy (medaily) je diplom podpísaný predsedom 

výstavnej poroty, predsedom prezídia alebo predsedom OV výstavy. Blahoželanie 
výstavnej poroty podpisuje len predseda výstavnej poroty. Diplom musí obsahova� 
údaj o stupni výstavy. 

 
29.5 Je v právomoci OV výstavy, �i odovzdá vystavovate�om na výstavách III. a II. stup�a 

diplom na medailu, alebo pamätné medaily. Rozmer medaily ani materiál nie sú 
predpísané, drahý kov sa nepožaduje. 

 
29.6 Na výstavách I. stup�a sa ude�ujú medaily. Ich rozmer ani obsah vzácneho kovu nie je 

predpísaný. 
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�lánok 30: Podmienky pre ude�ovanie výstavných cien 
 
30.1 Ve�ká cena (Grand Prix) 
 

sa ude�uje najlepšiemu exponátu výstavy, ktorého filatelistická hodnota podstatne 
presahuje podmienky ude�ovania najvyššieho stup�a medaily na výstave. Ude�uje sa 
na medzinárodných a všeobecných výstavách I. stup�a. 
 

30.2 Cena výstavy 
 

sa ude�uje najlepšiemu exponátu výstavy, ktorého filatelistická hodnota presahuje 
podmienky pre ude�ovanie najvyššieho stup�a medaily na výstave. Ude�uje sa na 
všetkých druhoch výstav. 

 
30.3 Oficiálna cena výstavy 
 

sa ude�uje najlepšiemu exponátu v oficiálnej triede výstavy. Môže sa ude�ova� na 
medzinárodných a výstavách I. stup�a. 
  

30.4 Ve�ké zlaté medaily 
 

sa ude�ujú na medzinárodných a všeobecných výstavách I. stup�a. 
 
30.5 �alšie medaily (od zlatej po bronzovú), blahoželanie výstavnej poroty, výstavné 

plakety a vecné ceny sa môžu ude�ova� na sú�ažných výstavách všetkých kategórií. 
 
30.6 Exponátom, ktoré nesp��ajú minimálne požiadavky na udelenie výstavnej medaily, 

OV výstavy vydá potvrdenie o ú�asti. 
 
30.7 O udelení výstavných odmien v sú�ažných triedach a ve�kej �estnej ceny rozhoduje 

výlu�ne výstavná porota, v ostatných nesú�ažných triedach prezídium, alebo OV 
výstavy na odporú�anie výstavnej poroty. 

 
30.8 K medaile alebo diplomu na medailu môže pod�a rozhodnutia výstavná porota udeli� 

aj vecnú cenu. Vecnú cenu možno udeli� exponátu, ktorý bol hodnotený minimálne 
ve�kou striebornou medailou (v triede mládeže striebornou medailou). 

 
30.9 Vecné ceny darované výstave nemožno predur�ova� konkrétnym exponátom. 

Výstavná porota však môže rešpektova� v rámci možností želanie darcu, len ak ide o 
ceny darované oficiálnymi inštitúciami, alebo ich predstavite�mi. 

 
 

�lánok 31: Výstavná porota 
 
31.1  Výstavná porota zodpovedá za komplexné hodnotenie exponátov v sú�ažných triedach 

a odporú�a OV výstavy odmenenie exponátov v nesú�ažných triedach. Jej �innos� sa 
riadi Generálnym poriadkom a odborovými poriadkami jednotlivých tried pre 
budovanie a hodnotenie výstavných exponátov a k nim vydanými smernicami. 
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31.2  Predsedu, tajomníka, �lenov a pozorovate�ov výstavnej poroty menuje Rada ZSF na 
návrh predsedu Komisie porotcov ZSF. Po�et �lenov a odborné zloženie výstavnej 
poroty musí vychádza� z po�tu a štruktúry exponátov, prijatých do sú�ažných tried 
výstavy. Zloženie výstavnej poroty oznámi tajomník ZSF písomne organizátorom 
výstavy minimálne dva mesiace pred konaním výstavy. 

 
31.3  Za �lenov výstavnej poroty môžu by� menovaní iba výstavní porotcovia zapísaní 

vo zväzovom zozname výstavných porotcov ZSF, vlastniaci oprávnenie na hodnotenie 
exponátov príslušnej výstavnej triedy. 

 
31.4  �lenovia výstavnej poroty výstavy s medzinárodnou ú�as�ou sú menovaní pod�a 

uzavretých dohôd s príslušnými národnými zväzmi filatelistov. Predsedu výstavnej 
poroty menuje Rada ZSF. 

 
31.5  Rada ZSF má právo menova� pre každú výstavu konzultanta výstavnej poroty z radov 

skúsených zväzových výstavných porotcov. Pri práci v tomto zaradení majú poradný 
hlas.  

 
31.6 Po�et pozorovate�ov nemá presiahnu� 30% z celkového po�tu �lenov výstavnej 

poroty. 
 
31.7 Tajomník ZSF na základe rozhodnutia Rady ZSF o menovaní �lenov výstavnej poroty 

vystaví a odošle všetkým �lenom výstavnej poroty menovacie dekréty minimálne dva 
mesiace pred konaním výstavy.  

 
31.8 �lenovia výstavnej poroty sa považujú za sú�as� oficiálnej delegácie ZSF na výstave. 
 
31.9 �lenovia výstavnej poroty, alebo jej poverení �lenovia sú povinní zú�astni� sa besedy 

s vystavovate�mi, ak ju usporiadate� organizuje. Beseda s vystavovate�mi sa môže 
uskuto�ni� až po zverejnení výsledkov hodnotenia. Pokia� beseda nenasleduje 
bezprostredne po ukon�ení práce výstavnej poroty, cestovné náklady zú�astneným 
�lenom výstavnej poroty hradí OV výstavy. 

 
31.10 �lenovia výstavnej poroty vrátane pozorovate�ov majú nárok na odmenu za vykonanú 

prácu pod�a príslušnej smernice ZSF a náhradu cestovných výdavkov a diét pod�a 
všeobecne záväzných predpisov. Tieto náklady sa hradia z prostriedkov výstavy. 
Výplata náležitostí �lenom výstavnej poroty musí by� vykonaná pred odovzdaním 
protokolu o hodnotení exponátov predsedovi OV výstavy.  

 
31.11 Výstavná porota je povinná každému hodnotenému exponátu vystavi� hodnotiaci list 

s uvedením bodového hodnotenia pod�a jednotlivých kritérií. 
 
31.12 OV výstavy je na výzvu predsedu alebo tajomníka výstavnej poroty povinný 

v predstihu aspo� dva týždne pred konaním výstavy predloži� prihlášky exponátov na 
predbežnú kontrolu. Vedúci filatelistického odboru výstavy je k dispozícii výstavnej 
porote po dobu jej �innosti pod�a pokynov jej predsedu. 
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�lánok 32: Zásady hodnotenia exponátov 
 
32.1 Práca výstavnej poroty zásadne prebieha iba medzi jej �lenmi, bez prítomnosti 

akýchko�vek iných osôb. Rokovania výstavnej poroty a prerokovanie ohodnotenia 
exponátov sú neverejné. 

 
32.2 Pri hodnotení exponátov sa výstavná porota riadi nasledujúcimi kritériami (pod�a 

GREV a SREV): 
 
 

Maximálny po�et 
pridelených bodov  Výstavná trieda Hodnotiace kritériá 
pre 
kritérium celkom 

Spolu 

Spracovanie, 
filatelistický význam 

20 
10 30 

Filatelistické a odborné znalosti,  
osobné štúdium a výskum 

25 
10 35 

Stav a  
vzácnos� materiálu 

10 
20 30 

Tradi�ná, 
Poštovej histórie, 
Celín, 
Aerofilatelie, 
Astrofilatelie, 
Maximafilia, 
Fiskálnej filatelie Prezentácia 

 
5 5 

100 

Spracovanie 
Názov a plán 
Rozvoj 
Inovácia 

 
15 
15 
5 

35 

Osobné štúdium a výskum 
tematický 
filatelistický 

 
15 
15 

30 

Stav a 
vzácnos� materiálu 

10 
20 30 

Tematická 

Prezentácia 5 5 

100 

Spracovanie obsahu  40 
Originalita  40 
Technické vyhotovenie  15 

Filatelistickej 
literatúry 

Prezentácia  5 

100 

 
32.3  Pri hodnotení exponátov mladých filatelistov sa výstavná porota riadi nasledujúcimi 

kritériami: 
 
32.3.1  Pri exponátoch tradi�nej filatelie, poštovej histórie, poštových celín, aerofilatelie, 

astrofilatelie, fiskálnej filatelie a maximafilie: 
Veková skupina Kritérium 

Z A B C 
Spracovanie 27 29 33 35 
Znalosti 23 26 32 35 
Materiál 20 20 20 20 
Úprava 30 25 15 10 
Spolu 100 100 100 100 
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32.3.2 Pri exponátoch tematickej filatelie: 
 

Veková skupina Kritérium 
Z A B C 

Spracovanie 31 33 35 35 
Znalosti 21 22 27 30 
Materiál 18 20 23 25 
Úprava 30 25 15 10 
Spolu 100 100 100 100 
 
32.4 Pri posudzovaní sa hodnotia iba materiály vystavené v exponáte. 
 
32.5  Pre priznanie medaily alebo diplomu na medailu platí vo všetkých výstavných triedach 

minimálny po�et bodov:  
 

Kategória výstavy Medaila 
III. stupe� II. stupe� I. stupe� 

 
Ve�ká zlatá - - 90 
Zlatá 75 80  85 
Ve�ká pozlátená 70 75 80 
Pozlátená 65 70 75 
Ve�ká strieborná 60 65 70 
Strieborná 55  60 65 
Postriebrená 50  55 60 
Bronzová 40  45 50 
Diplom 
(potvrdenie o ú�asti) 

do 39 do 44 do 49 

 
 
32.5a V diplome pre jednorámový exponát musí by� pri udelenom stupni medaily zrete�ne 

uvedené, že tento sa vz�ahuje na jednorámový exponát (napr.: Pozlátená 
medaila/1RE). 

  
32.6  Blahoželanie výstavnej poroty sa ude�uje na národnej výstave (I. stup�a) exponátom 

s vysokým stup�om študijného spracovania, alebo exponátom s ve�kým množstvom 
vzácneho a ojedinelého filatelistického materiálu. Jednému exponátu sa ude�uje len 
raz. O udelení blahoželania výstavnej poroty sa rozhoduje hlasovaním, pri�om je 
potrebný súhlas vä�šiny hlasov.  

 
32.7 Výstavná porota je oprávnená preradi� exponát do inej výstavnej triedy, pokia� bol 

nesprávne zaradený. Rozhodnutie o preradení exponátu sa zaznamená v protokole 
výstavnej poroty. 

 
32.8 Každý exponát musia hodnoti� minimálne dvaja �lenovia výstavnej poroty, z ktorých 

jeden môže by� pozorovate�. 
 
32.9 Pri pochybnostiach o pravosti alebo kvalite vystaveného materiálu má predseda 

výstavnej poroty právo necha� otvori� výstavný rám za ú�elom preskúmania sporného 
materiálu. 
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32.10 Výstavná porota rozhoduje spolo�ne. O otázkach, pri ktorých nedospela 
k jednomyse�nému názoru, hlasuje. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. 
Výsledok hlasovania je záväzný pre všetkých �lenov výstavnej poroty. 

 
32.11 Výstavná porota je vo svojom rozhodnutí nezávislá, jej rozhodnutie je kone�né, 

nepopierate�né a nie je možné sa proti nemu odvola�. 
 
32.12 Vystavovate�, ktorému bolo znížené hodnotenie exponátu výstavnou porotou 

z dôvodu, že obsahuje falzifikáty alebo dodato�ne upravované materiály, ktoré neboli 
náležite ozna�ené, bude bezodkladne upozornený prostredníctvom národného 
komisára. Táto informácia bude taktiež postúpená Komisii FIP pre boj proti 
falzifikátom. Na výstavách III., II. a I. stup�a výstavná porota vyzna�í upozornenie na 
výskyt falzifikátov v hodnotiacom liste exponátu a túto skuto�nos� zaznamená aj 
v protokole výstavnej poroty. 

 
32.13 V otvorenej triede ur�ení �lenovia výstavnej poroty (minimálne traja, ur�ení 

predsedom výstavnej poroty) hodnotia exponáty pod�a nasledovných kritérií: 
 
Titul,idea tvorivos�   20 
Spracovanie: plán a rozvoj 20 
z toho:  výskum a znalosti témy 20 

40 

Materiál stav a vzácnos� 15 
 rozumné využitie a rôzno-

rodos� nefilat. materiálu 
10 25 

Prezentácia   15 
  100 100 
 
32.14.  Osobitná porota pre hodnotenie exponátov otvorenej triedy udelí exponátu hodnotenie 
pod�a dosiahnutého po�tu  bodov: 
   
 Stupe� výstavy 
Medaila III. II. I. 
Zlatá 90-100 90-100 90-100 
Pozlátená 80-89 80-89 80-89 
Strieborná 70-79 70-79 70-79 
Postriebrená 56-69 60-69 - 
Bronzová 45-55 50-59 60-69 
 
32.15 V diplome, vystavenom pre exponát otvorenej triedy, musí by� zrete�ne uvedené, že  

sa jedná o exponát OT. 
 

 
�lánok 33: Práva a povinnosti �lenov výstavnej poroty 

 
33.1 Povinnosti predsedu výstavnej poroty: 
 

a) písomne predloži� Rade ZSF návrh na zloženie výstavnej poroty v súlade 
s charakterom a rozsahom výstavy v termíne 6 mesiacov pred konaním výstavy, 
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b) v�as písomne informova� �lenov výstavnej poroty o harmonograme práce 
výstavnej poroty, 

 
c) organizova� a riadi� prácu výstavnej poroty tak, aby hodnotenie exponátov 

prebehlo v�as a v súlade s ustanoveniami Výstavného poriadku ZSF, 
 

d) spolu s tajomníkom výstavnej poroty dba� na správne a v�asné vypracovanie 
dokumentov výstavnej poroty, 

 
e) komunikova� s OV výstavy pri zabezpe�ení nárokov výstavnej poroty a jej �lenov, 

 
f) potvrdi� ú�as� �lenov a pozorovate�ov výstavnej poroty do Preukazu porotcu, 

 
g) zvoláva� zasadnutia výstavnej poroty, 

 
h) v prípade nejednotného názoru na hodnotenie exponátu vykona� hlasovanie. 

 
33.2 Povinnosti tajomníka výstavnej poroty: 
 

a) zabezpe�i� podklady pre prácu výstavnej poroty (tla�ivá, diskety, dokumenty ZSF 
potrebné pre prácu výstavnej poroty a pod.), 

 
b) riadi� administratívne práce výstavnej poroty, 

 
c) by� k dispozícii predsedovi výstavnej poroty po�as celej doby práce výstavnej 

poroty, 
 

d) plni� pokyny predsedu výstavnej poroty. 
 
33.3 �len výstavnej poroty má právo: 
 

a) na úhradu cestovných nákladov v zmysle platného zákona o cestovných náhradách 
v znení neskorších predpisov, na úhradu stravného a nákladov za ubytovanie 
(noc�ah), 

 
b) na odmenu výstavného porotcu pod�a platnej vnútrozväzovej smernice, 

 
c) obdrža� minimálne dva týždne pred otvorením výstavy kópie úvodných listov a 

plánov exponátov, 
 

d) na jeden pracovný exemplár výstavného katalógu (bez príloh) a jeden exemplár 
toho istého katalógu vrátane príloh, ktoré sú jeho integrálnou sú�as�ou, 

 
e) poda� návrh na preradenie exponátu do inej sú�ažnej triedy, 

 
f) navrhova� a obhajova� hodnotenie jednotlivých exponátov, 

 
g) predklada� návrhy na zlepšenie �innosti výstavnej poroty, 

 
h) navrhova� vecné ceny a blahoželania výstavnej poroty, 
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i) navrhnú� preskúšanie pravosti vystaveného materiálu, 
 

j) radi� sa s konzultantmi výstavnej poroty. 
 
33.4 �len výstavnej poroty má povinnos�: 
 

a) rešpektova� práva OV výstavy a vystavovate�ov, ur�ené týmto Výstavným 
poriadkom, 

 
b) zodpovedne sa pripravi� na hodnotenie exponátov, 

 
c) podie�a� sa na práci výstavnej poroty po celú dobu jej �innosti, zú�astni� sa na 

zasadnutiach výstavnej poroty a hlasovania, 
 

d) exponáty hodnoti� nezaujato a objektívne pod�a Odborových poriadkov 
jednotlivých tried pre budovanie a hodnotenie výstavných exponátov, k nim 
vydaným smerniciam a pod�a svojich najlepších znalostí a skúseností, 

 
e) zachova� ml�anlivos� o hodnotení exponátov do zverejnenia a o priebehu 

hlasovania, 
 

f) zú�astni� sa pohovoru �lenov výstavnej poroty s vystavovate�mi, 
 

g) vykonáva práce pod�a pokynov predsedu výstavnej poroty pri spracovaní 
písomnej dokumentácie výstavnej poroty. 

 
 

�lánok 34: Sankcie 
 
34.1 Rada ZSF môže odobra� vystavovate�ovi právo vystavi� exponát po dobu troch rokov, 

pokia� sa dopustí hrubého porušenia tohoto Výstavného poriadku, zneužije program 
výstavy na komer�né ú�ely alebo sa chová hrubo a neúctivo k �lenom OV výstavy, 
zástupcom usporiadate�a alebo k �lenom výstavnej poroty. 

 
34.2 �len výstavnej poroty môže by� sankcionovaný za hrubé porušenie tohoto Výstavného 

poriadku ZSF. Výšku sankcie ur�í Rada ZSF na návrh predsedu výstavnej poroty. 
 
34.3 Proti rozhodnutiu Rady ZSF o uložení sankcie má vystavovate� alebo �len výstavnej 

poroty právo poda� písomné odvolanie do 15 dní od jeho doru�enia na Radu ZSF. 
Odvolanie sa podáva predsedovi ZSF, ktorý o �om rozhodne. 

 
34.4 Rozhodnutie predsedu ZSF v odvolacom konaní je kone�né a nie je možné sa proti 

nemu �alej odvola�. 
 
34.5 Predseda výstavnej poroty má právo zníži� alebo od�a� �lenovi výstavnej poroty 

odmenu, ak závažným spôsobom neplnil svoje povinnosti. 
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�lánok 35: Dokumentácia výstavy 
 
35.1  Pre archívne ú�ely do územne príslušného archívu zabezpe�í OV výstavy zaslanie: 
 
 a) výstavný katalóg alebo bulletin výstavy    2 ks 
  
 b) pozvánky, plagáty a pod.      2 ks 
 
35.2 Pre dokumenta�né ú�ely do regionálnej knižnice alebo múzea zabezpe�í OV výstavy 

zaslanie: 
 

a) výstavný katalóg, bulletin      1 ks 
 
b) plagát a pozvánku       1 ks 

 
35.3 Pre dokumenta�né a archívne ú�ely poskytne OV výstavy po skon�ení výstavy na 

sekretariát ZSF materiály vydané k výstave, pod�a nasledovného �lenenia a po�tu: 
 
     výstavy I. stup�a a   výstavy  
     medzinárodné výstavy  III. a II. stup�a 
  

a) výstavný katalóg   10 ks    5 ks 
  alebo bulletin 
 
 b) palmáre     5 ks    3 ks 
 
 c) iné tla�oviny (plagáty,  po 4 ks     po 3 ks 
 pozvánky, obálky, poštové 
 lístky s prítla�ami) 
 
  d) vecné predmety    po 3 ks    po 2 ks 
  (medaily, plakety, iné 
   upomienkové predmety)  
 
 Sekretariát ZSF poskytne bezodplatne 1 sadu materiálov vydaných k výstave  
 Poštovému múzeu Slovenskej pošty š.p. 

 
35.4 Po schválení vyú�tovania a kone�nej likvidácii výstavy OV výstavy odovzdá 

zostávajúcu kompletnú dokumentáciu (agendu) a vydané materiály po 1 ks do archívu 
KF, ktorý výstavu zabezpe�oval na trvalé uloženie s možnos�ou použitia pri 
spracovávaní histórie �innosti klubu. 

 
 

�lánok 36: Likvidácia výstavy 
 
36.1 Po skon�ení výstavy OV výstavy prostredníctvom technického odboru zabezpe�í do 

troch dní demontáž a do 10 dní vrátenie výstavného zariadenia do centrálneho skladu 
ZSF, alebo depozitu ZKF v nepoškodenom stave na základe dokladu o vrátení. 
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36.2 Najneskôr do 10 dní po skon�ení výstavy OV výstavy prostredníctvom výstavného 
odboru zabezpe�í vrátenie exponátov vystavovate�om (8.11.2 k) VP ZSF). 

 
36.3 V prípade poistenia uplat�uje OV výstavy v pois�ovni nároky na poškodenie 

nezavinené vystavovate�om v lehote pod�a poistnej zmluvy. 
 
36.4 Najneskôr do dvoch mesiacov po skon�ení výstavy OV výstavy vypracuje a predloží 

závere�nú správu o výstave spolu s vyú�tovaním o hospodárení výstavy revíznej 
komisii výstavy. 

 
36.5 Najneskôr do troch mesiacov po skon�ení výstavy OV výstavy predloží závere�nú 

správu o výstave s vyú�tovaním schváleným revíznou komisiou výstavy 
usporiadate�ovi výstavy na schválenie Radou ZSF. 

 
36.6 Likvidáciu výstavy I. stup�a a medzinárodnej výstavy zabezpe�uje menovaná 

likvida�ná komisia. 
 
36.7 Likvida�nú komisiu menuje usporiadate� výstavy, ktorému tento orgán zodpovedá za 

�innos�. 
 
36.8 OV výstavy zabezpe�í pre potreby závere�nej kontroly vyššími revíznymi orgánmi 

tieto podklady: 
 

a) pe�ažný denník výstavy, 
 

b) ú�tovné doklady výstavy, 
 

c) katalóg alebo bulletin výstavy, 
 

d) protokol výstavnej poroty, 
 

e) zoznam udelených vecných cien, 
 

f) evidenciu prijatých vecných cien, 
 

g) zápisnice OV výstavy, 
 

h) závere�nú správu o uskuto�není výstavy, 
 

i) rozpo�et výstavy (plán a skuto�nos�), 
 

j) zápis likvida�nej komisie výstavy, 
 

k) správu revíznej komisie výstavy, 
 

l) potvrdenie skladu o vrátení výstavných zariadení v bezchybnom stave. 
 
36.9 Po predchádzajúcom prerokovaní stanoviska revízneho orgánu ZSF pod�a príslušnej 

kategórie výstavy Rada ZSF schva�uje závere�nú správu o vyú�tovaní výstavy. 
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36.10 Rada ZSF rieši prípadný schodok výstavy (na základe odôvodnenia OV výstavy alebo 
prezídia) respektíve spôsob využitia aktívneho zostatku hospodárenia výstavy. 

 
 

�lánok 37: Odmeny organizátorom výstavy 
 
37.1 �lenom prezídia, OV výstavy a �alším orgánom výstavy, prípadne tretím osobám, 

ktoré sa mimoriadne zaslúžili o úspešnú prípravu, realizáciu a likvidáciu výstavy, 
možno udeli�: 

 
a) �estné uznanie za zásluhy o výstavu, 

 
b) písomné po�akovanie za spoluprácu, 

 
c) výstavnú medailu alebo plaketu, 

 
d) výstavnú vecnú cenu. 

 
37.2 Usporiadate� môže po prerokovaní závere�ného protokolu o likvidácii výstavy na 

návrh prezídia, alebo koordinátora výstavy �lenom, predsedovi OV výstavy, prípadne 
ak sa tak schváli, aj tretím osobám zainteresovaným na úspešnej realizácii výstavy, 
poskytnú� finan�nú odmenu vo výške a spôsobom vopred stanoveným a schváleným v 
rozpo�te výstavy. 

 
 

�as� V: Prechodné a závere�né ustanovenia 
 

�lánok 38: Prechodné ustanovenia 
 
38.1 Kvalifikácia a zápo�tové lehoty dosiahnuté vystavovate�mi pred nadobudnutím 

ú�innosti tohoto Výstavného poriadku zostávajú v platnosti a nemenia sa. 
 
38.2 V prípade nejasností vyplývajúcich z interpretácie tohoto Výstavného poriadku je 

rozhodujúce stanovisko Rady ZSF. 
 

 
�lánok 39: Smernice, doplnky a zmeny 

 
39.1 Rada ZSF je splnomocnená vyda� k Výstavnému poriadku vykonávacie smernice. 

Súvisiace smernice, prípadné zmeny a doplnky tohoto Výstavného poriadku schva�uje 
Rada ZSF. 

 
 

�lánok 40: Závere�né ustanovenia 
 
40.1 Všetky otázky a problémy, ktoré priamo neriešia jednotlivé ustanovenia tohoto VP 

ZSF, alebo iné smernice, rieši OV výstavy a usporiadate� výstavy v spolupráci 
s Výstavnou komisiou ZSF. 
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40.2 Tento Výstavný poriadok ZSF je záväzný pre všetky sú�ažné výstavy ZSF v SR a 
metodicky môže slúži� aj pre organizovanie nesú�ažných výstav. 

 
 

�lánok 41: Ú�innos� 
 
41.1 Tento Výstavný poriadok ZSF bol prerokovaný a schválený Radou ZSF d�a 

05.03.2011 a nadobúda ú�innos� od 05.03.2011. K tomuto dátumu stráca platnos� 
doterajší Výstavný poriadok ZSF . 
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Príloha �. 1 
 
 
Názov výstavy: ……………………………………………………………………………….. 
 
Stupe� výstavy: ……………………. 

 
 
 

 
Prihláška exponátu 

 
 

Meno a priezvisko 
vystavovate�a: 

 
 

Adresa vystavovate�a: 
 
Tel./E-mail: 

 
 

Názov exponátu:  
 

Identifika�né.�íslo 
exponátu: 

 

Výstavná trieda:  Poistná cena:  
Stru�ný popis exponátu:  

 
 
 
 
 
 

Dosiahnuté ocenenie 
 

Výstava Stupe� výstavy Medaila Body 
    
    
    
    
    
Exponát na výstavu dodám: 	 osobne 	 prostredníctvom komisára 	 poštou 
Exponát z výstavy prevezmem: 	 osobne 	 prostredníctvom komisára 	 poštou 
Potvrdenie KF. Potvrdzujeme týmto, že vystavovate� je �lenom KF �.: 
 
Dátum: Podpis a pe�iatka: 
Vystavovate� súhlasí s poskytnutím osobných údajov pre potreby organiza�ného odboru 
výstavy a výstavnej poroty. 
 
Potvrdzujem správnos� údajov 
 
Dátum: Podpis vystavovate�a: 
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Príloha �.2 
 
Názov výstavy: ………………………………………………………………………………… 
 
Stupe� výstavy: ……………………………… 
 
 

Prihláška exponátu 
do triedy mládežníckej filatelie 

 
 
Meno a priezvisko vystavovate�a:  

 
Adresa vystavovate�a: 
 
 
Tel./E-mail: 

 
 

Dátum narodenia:  
 

Názov exponátu:  
 

Identifika�né �íslo exponátu:   
Veková kategória:  Poistná cena:  
Stru�ný popis exponátu:  

 
 
 
 

Dosiahnuté ocenenie 
Výstava Stupe� výstavy Medaila Body 
    
    
    
    
    
Exponát na výstavu dodám: 	 osobne 	 prostredníctvom komisára 	 poštou 
Exponát z výstavy prevezmem: 	 osobne 	 prostredníctvom komisára 	 poštou 
Potvrdenie KMF. Potvrdzujeme týmto, že vystavovate� je �len KMF a správnos� dátumu 
narodenia. 
 
Dátum: Podpis a pe�iatka:  
Vystavovate� (v prípade neplnoletosti jeho zákonný zástupca) súhlasí s poskytnutím osobných  
údajov pre potreby organiza�ného výboru výstavy a výstavnej poroty. 
 
Potvrdzujem správnos� údajov 
 
Dátum: Podpis vystavovate�a: 
  
 Podpis zákonného zástupcu: 
 (v prípade neplnoletosti)  
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Príloha �. 3 
 

ZVÄZ SLOVENSKÝCH FILATELISTOV 
 

S Ú P I S E X P O N Á T U 
 
Meno vystavovate�a: �íslo exponátu: 

Adresa: Celková hodnota exponátu v 
: 

Názov exponátu: Výstavná trieda:  

Stru�ný popis exponátu: 

Po�et materiálov na liste Po�et materiálov na liste Po�et materiálov na liste Po�et materiálov na liste 

Po
r. 
�í

sl
o 

Z
ná

m
ky

 

C
el

is
tv

os
ti 

In
é 

Sp
ol

u 

Po
r. 
�í

sl
o 

Z
ná

m
ky

 

C
el

is
tv

os
ti 

In
é 

Sp
ol

u 

Po
r. 
�í

sl
o 

Z
ná

m
ky

 

C
el

is
tv

os
ti 

In
é 

Sp
ol

u 

Po
r. 
�í

sl
o 

Z
ná

m
ky

 

C
el

is
tv

os
ti 

In
é 

Sp
ol

u 

1     33     65     97     
2     34     66     98     
3     35     67     99     
4     36     68     100     
5     37     69     101     
6     38     70     102     
7     39     71     103     
8     40     72     104     
9     41     73     105     

10     42     74     106     
11     43     75     107     
12     44     76     108     
13     45     77     109     
14     46     78     110     
15     47     79     111     
16     48     80     112     
17     49     81     113     
18     50     82     114     
19     51     83     115     
20     52     84     116     
21     53     85     117     
22     54     86     118     
23     55     87     119     
24     56     88     120     
25     57     89     121     
26     58     90     122     
27     59     91     123     
28     60     92     124     
29     61     93     125     
30     62     94     126     
31     63     95     127     
32     64     96     128     
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Príloha �. 4 
 

ZVÄZ SLOVENSKÝCH FILATELISTOV 
 

S Ú P I S E X P O N Á T U 
 
Meno vystavovate�a: �íslo exponátu: 

Adresa: Celková hodnota exponátu v 
: 

Názov exponátu: Výstavná trieda:  

Stru�ný popis exponátu: 

Po�et materiálov na liste Po�et materiálov na liste Po�et materiálov na liste Po�et materiálov na liste 

Po
r. 
�í

sl
o 

Z
ná

m
ky

 

C
el

is
tv

os
ti 

In
é 

Sp
ol

u 

Po
r. 
�í

sl
o 

Z
ná

m
ky

 

C
el

is
tv

os
ti 

In
é 

Sp
ol

u 

Po
r. 
�í

sl
o 

Z
ná

m
ky

 

C
el

is
tv

os
ti 

In
é 

Sp
ol

u 

Po
r. 
�í

sl
o 

Z
ná

m
ky

 

C
el

is
tv

os
ti 

In
é 

Sp
ol

u 

1     21     41     61     

2     22     42     62     

3     23     43     63     

4     24     44     64     

5     25     45     65     

6     26     46     66     

7     27     47     67     

8     28     48     68     

9     29     49     69     

10     30     50     70     

11     31     51     71     

12     32     52     72     

13     33     53     73     

14     34     54     74     

15     35     55     75     

16     36     56     76     

17     37     57     77     

18     38     58     78     

19     39     59     79     

20     40     60     80     

 
 


