JUNIORFILA 2015 NITRA
Mládežnícka filatelistická výstava JUNIORFILA 2015 NITRA bola slávnostné otvorená v
sobotu 13. júna 2015 o 17:00 hod. v Ponitrianskom múzeu za prítomnosti primátora Mesta
Nitra Jozefa Dvonča, členov výstavnej poroty, členov organizačného výboru a filatelistov.
Príležitostná poštová priehradka používala príležitostnú poštovú pečiatku, poštový lístok s
prítlačou a filatelistickým materiálom.

Výstava je otvorená pre verejnosť od 14.6.2015 do 20.6.2015:
(nedeľa 14.6.2015 od 10.00 hod. do 17.00 hod., pondelok 15.6.2015 od 9.00 hod. do 15.00
hod., utorok až piatok 16.6.2015 až 19.6.2015 od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod.
do 17.00 hod., sobota 20.6.2015 od 10.00 hod. do 17.00 hod.)
V sobotu 20.6.2015 o 16.00 hod. sa uskutoční Palmáre v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

SPRÁVA POROTY O HODNOTENÍ EXPONÁTOV
Výstava JUNIORFILA 2015 NITRA bola organizovaná ako odborová mládežnícka
výstava súbežne ako výstava v I., II. a III.stupni. Protokol výstavnej poroty je pre všetky
stupne spoločný, rozlíšenie jednotlivých stupňov výstavy je zahrnuté v zoznamoch
hodnotenia exponátov.
Výstavná porota bola schválená Radou ZSF v zložení: Miroslav Bachratý - predseda,
Jozef Oško - tajomník, Zdeněk Töpfer (ČR) - člen. VP pracovala v tomto zložení v sobotu
13.6.2015 od 08,00 do 17,00 hod.
Výstavná porota konštatuje, že na výstavu boli dodané všetky prihlásené exponáty podľa
zoznamu vo výstavnom katalógu. Exponáty boli identifikované podľa čísiel rámov,
uvedených vo výstavnom katalógu.
Výstavná porota po kontrole predložených prihlášok exponátov vykonala nasledovné
úpravy v zaradení exponátov do výstavných tried tak, aby zodpovedali ustanoveniam
výstavného poriadku ZSF:
Exponát 8 -10 Andrej Lovász: Denné ručné pečiatky nitrianskych pôšt z dôvodu chýbajúcej
kvalifikácie bol preradený z výstavy I. stupňa na výstavu II. stupňa.
Exponát 36-39 Martin Procházka: Poznaj a chráň bol na základe aktuálnej platnej
kvalifikácie preradený z výstavy II.stupňa na výstavu I.stupňa.
Výstavná porota nehodnotila exponáty:
51-52 Richard Lauko: Slovensko-moja vlasť pre nedostatočný rozsah (32 listov namiesto
min.48) vo vekovej kategórii C, 42 Levente Banás (H) : Tenis, môj obľúbený šport pre
nedostatočný rozsah (12 listov namiesto 16) 48 Richard Baki (H): Dejiny svietenia pre
nedostatočný rozsah (12 listov namiesto 16). Meno vystavovateľky exponátu 21-23 má byť
správne ŠADONOVÁ (vo výst. katalógu nesprávne Šandorová).
Výstavná porota konštatuje, že organizačný výbor venoval primeranú pozornosť
dokumentácii exponátov ako aj organizácii výstavy samotnej. Výstavná porota oceňuje
pehľadnú inštaláciu výstavných exponátov podľa jednotlivých stupňov výstav, čím sa uľahčila
orientácia porotcov. Pre prácu výstavnej poroty boli vytvorené zodpovedajúce podmienky, za
čo vyslovuje organizačnému výboru výstavy poďakovanie.

Príležitostný poštový lístok s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Počas otvorenie filatelistickej výstavy bola zriadená príležitostná
poštová priehradka s predajom aj poštového lístku.
Každý 100 kusový balíček obsahoval po 1 kuse prítlače aj na
druhej strane poštového lístku.

