Dni mládežníckej filatelie 2018 a finále Filatelistickej olympiády

Centrum vzdelávania Slovenskej pošty, a.s., v Belušských Slatinách bolo v dňoch 18. – 20.
mája 2018 miestom zrazu štyroch desiatok najúspešnejších mladých filatelistov Slovenska.
V piatok, v dopoludňajších hodinách, po príchode rýchlikov do Púchova a následnej ceste
autobusom do Belušských Slatín, ich v príjemnom horskom hoteli privítal predseda Komisie
mládeže ZSF Ing. Josef Rančák. Po ubytovaní a chutnom obede, starostlivo pripravenom
ochotným personálom hotela sa účastníci zoznámili s organizáciou a programom troch dní,
s ktorým mladých filatelistov a ich vedúcich KMF oboznámil Dr. Jozef Oško. Účasť súťažiacich
z krúžkov z Bratislavy, Devínskej Novej Vsi, Trnavy, Malaciek a Liptovského Mikuláša
čiastočne ovplyvnil termín konania v máji, nakoľko študujúci zo stredných škôl sa zúčastnili
maturitných skúšok a poniektorí starší mali už skúškové obdobie na vysokých školách.

Finále FO sa uskutočnilo priamo v učebni na poschodí, kde boli účastníci ubytovaní, takže
neboli žiadne časové straty s presúvaním súťažiacich. Prvou časťou súťaže FO bolo písanie
odborných testov zo všeobecných a odborných otázok filatelie. Tvorba miniexponátov na
tému olympiády – 100 rokov československej filatelie a 25 rokov slovenskej poštovej známky
sa uskutočnila podľa jednotlivých vekových kategórií na druhý deň. Mladí filatelisti mali na
učebni k dispozícii čisté albumové listy A4, priehľadné obaly na listy, hawidky s rezačkami a
filatelistické
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k miniexponátom mal každý súťažiaci vlastné.
Testy opravoval a vyhodnotil Dr. Oško, miniexponáty pod jeho vedením zhodnotila komisia,
zložená z predsedov krajských KM ZSF. Všetky exponáty po vyhodnotení boli vystavené na
stoloch v učebni a predseda súťažnej jury ich tvorcov upozornil na niektoré nedostatky, ktoré
sa v nich vyskytli , ukázal možnosti zlepšenia a pochválil aj dobré výsledky mladých
filatelistov. Najlepšie vytvorené miniexponáty mládežníkov spolu s propagačnými exponátmi
vytvorené v jednotlivých krúžkoch budú vystavené na jeseň v Bratislave na výstave Salón CS‐
2018.
Organizátori dní mládežníckej filatelie 2018 však nezabudli doplniť program ani o aktuálne
tohoročné 100. výročie vzniku Československa a s ním súvisiace výročie témy olympiády –
100 rokov od vydania prvých česko‐slovenských známok s premietaním obrázkov známok
a celistvostí so známkami Hradčian. Tejto prednáške Ing. Jozefa Vangela, PhD., predchádzala
zaujímavá informácia s praktickou ukážkou toho, ako sa kedysi v predznámkovom období
písali a skladali listy. Deti si priamo zložili popísaný list, zložili ho ako sa voľakedy skladali listy
a potom husacím brkom a atramentom napísali adresu. Pečatenie takto vytvorenej obálky
skutočným pečatným voskom bolo iba ukážkové aj s „pečaťou“ bežnou súčasnou mincou.
Zhodnotenie výsledkov olympiády vykonal Dr. J. Oško. (Kompletné výsledky sú v prílohe).
Predseda KM ZSF Ing. J. Rančák vyhodnotil súťaž aktivity KMF v predošlom školskom roku,
pričom najúspešnejší vedúci KMF prevzali ako ocenenia ‐ vkusné vázy. Najúspešnejším bol
KMF, ktorý pracuje pri Knižnici J. Fándlyho Trnava pod vedením Bc. Veroniky
Chorvatovičovej. Bronzový odznak mladého filatelistu za prácu v minulom šk. roku bol na
návrh vedúceho KMF odovzdaný Matejovi Slaninovi z Trnavy.

Vo voľnom čase deti využili aj bazén hotela a pod vedením Mgr. Antona Paštéku z Malaciek
uskutočnili aj turistickú vychádzku po okolí Beluše. Program dní okrem filatelistického
obsahu mal aj umelecký rozmer, nakoľko výzdoba v hoteli a čiastočne aj v okolí bola
z vytvorených diel zo sochárskych sympózií , ktoré sa tu Beluši konajú pod vedením riaditeľa
hotela. V sobotu večer ešte bola v programe opekačka s chutnou klobásou a slaninkou.

K finále FO bola zhotovená príležitostná poštová pečiatka na pošte Beluša podľa návrhu
jedného účastníka olympiády. Každý účastník dostal poštový lístok s prítlačou podľa návrhu
Matúša Bartúneka z Trnavy a obálku s prítlačou ku 100 rokom čsl. známky od Viktórie
Rajnákovej z KMF Bratisllava. V učebni si deti mohli pozrieť aj ďalšie výtvarné návrhy členov
KMF na príležitostnú poštovú pečiatku a prítlače, ktoré neboli realizované.
V poslednom dni ‐ v nedeľu sa uskutočnil autobusový výlet „Po stopách slovenských
poštových známok“ do obce Čičmany a na Budatínsky zámok, kde práve prebiehala akcia Dni
rodiny. (Tieto známky deti mali možnosť vyhľadať v kope skartu balíkových sprievodiek, kde
našli o. i. poštovú výplatnú známku obce Čičmany vydanú r. 1972 v emisii Ľudová
architektúra a zámok Budatín vydaný v slovenskej emisii Krásy našej vlasti r. 1988. Podobne
videli cestou po Žiline z autobusu jazdeckú sochu J. M. Hurbana od akad. sochára L. Beráka,
odhalenú r. 2006. Poštová známka J. M. Hurbana bola vydaná už niekoľkokrát aj čsl. poštou,
naposledy v emisii Osobnosti na Slovensku r. 2007 pri 200. výr. narodenia tejto vedúcej

osobnosti revolučných rokov 1848 ‐ 49. A po prehliadke Budatínskeho zámku nasledovala už
len cesta na železničnú stanicu Žilina. Účastníci odchádzali plní zážitkov a spokojnosti
z prežitých chvíľ z pobytu v Belušských Slatinách.
Dni filatelistickej mládeže v roku 2018 boli úspešné. Zaslúžila sa o to Komisia mládeže ZSF
pod vedením jej predsedu Ing. Josefa Rančáka, vedúcich KMF, ktorí pripravovali svojich
mládežníkov po celý rok v krúžkoch, ako aj personálu horského hotela. V neposlednom rade
sa treba poďakovať Generálnemu riaditeľstvu Slovenskej posty, a.s., za porozumenie potrieb
filatelistickej mládeže aj poskytnutím priestorov Vzdelávacieho centra v Belušských
Slatinách.
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