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Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich
krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 35. íslo vyšlo koncom decembra
2007. Svoje pripomienky, námety, poznámky a príspevky posielajte na adresu predsedu KM ZSF:
Mgr. Ján Mi ka, Rovná 4, 917 00 Trnava.

Editoriál
Nezabudli ste? V minulom ísle JUNIFILu som vedúcich KMF vyzval, aby nezabudli na to, že je
tu september a s ním za iatok školského roka. Presne takto som za ínal písa pred dvoma
mesiacmi...Október aj november už sú za nami a už aj Vianoce a Silvester o krátko zaklopú na
dvere. Vyzval som na to, aby sa nezabudlo na registráciu a predbežné výsledky sú také, že
zoznamy detí v krúžkoch svojim regionálnym komisiám poslali z východu Slovenska Poprad
a Košice, zo stredného Slovenska Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, adca a 2 krúžky v B.
Bystrici a v B. Štiavnici pracujú mimo ZSF. Zo „západu“ sa registrovali Trnav ania, Levice,
Nitra, Mel ice a Malacky, a ostala tu ešte Bratislava.Vlastne tento mesiac už prešiel (aj október)
a treba za a s prácou v krúžkoch. Ja tvrdím, že ak záujemca o prácu vedúceho KMF navštívi
miestnu školu, školský klub detí a porozpráva sa s riadite om školy, tak získa nových záujemcov
o filateliu.
Mrzí ma, že sa z nášho západného regiónu neozvala Senica, hovoril som osobne aj s funkcionármi
KF, avizovali získanie vedúceho krúžku mladých filatelistov od nového školského roka – neviem
však, i má zmysel alej urgova , ke na listy ani maily som nedostal odpove . Nuž ale taká je
naša práca s vedúcimi a s mládežou. Komisia mládeže chce registráciu (celkom logicky) zo
za iatku školského roka, ke za ína v školách krúžková innos . lenské v ZSF sa odvádza
v januári, vrátane mládeže, alebo do konca marca... ale vtedy, aj ke to je oficiálne potvrdené
mládežnícke lenstvo, už znamená blížiaci sa koniec školského aj filatelistického roka. Chápete,
že bez kontaktu na KMF a ich vedúcich sa potom vo viacerých kluboch o mladých filatelistoch
a ich innosti už nedá vlastne hovori . No o, s chu ou do práce, nedáme sa odradi !
Jedno pripomenutie: Kto nestihol, ešte má možnos do polovice januára posla prihlášku na
SLOVOLYMPFILU, tla ivo prihlášky bolo prílohou Junifil 34.
A po 2. Už bolo treba zasla tla ivo vyhodnotenia sú aže aktivity za minulý školský rok, aby sme
za ním dali už definitívnu bodku. A návody na innos komisií v regiónoch, v krúžkoch mladých
filatelistov sú na alších stranách. Ako vidíte, stále je o robi .
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Organiza ná innos
Uskuto ni zasadanie KM ZSF po as kongresu MF a národného kola FO v Bratislave
Spracova výsledky Sú aže aktivity KMF v regiónoch za šk. r. 2007/08
Spracova registráciu KMF v školskom r. 2007/08 a oznámi Sekretariátu ZSF stav
KMF a evidenciu mladých filatelistov v roku 2008
Spresni evidenciu KMF a lenskej základne pod a zaplatených lenských príspevkov
na Sekretariáte ZSF (marec 2008) a pre potreby Komisie porotcov ZSF
V spolupráci s KF získava nových vedúcich KMF, zaklada nové KMF pod a
požiadaviek klubov v súlade so Stanovami ZSF
Organizova Kongres MF a finále 35. ro . FO v Bratislave v júni 2008
Spolupracova s regionálnymi komisiami mládeže pri organizovaní krajských kôl FO
(máj 2008)
Zú ast ova sa podujatí ZSF pri otvorení výstav, inauguráciách známok, Dní filatelie
a poštovej známky. Tieto podujatia využi na propagáciu mládežníckej filatelie
a rozšírenie l. základne
Pripravi celoslovenský seminár pre za ínajúcich vedúcich KMF
Organizova krúžkové a krajské kolá FO, zabezpe i sú ažiacich na národné kolo FO a
zloženie delegácií na kongres MF z regiónov
Vypracova rámcové pokyny k FO v šk. r. 2007/2008 (Téma: Športom ku zdraviu )
Odporú a KMF ú as v Ankete o najkrajšiu poštovú známku a najkrajšiu pe iatku za r.
2007
Navrhova na ocenenie úspešných a zaslúžilých vedúcich KMF estnými odznakmi
ZSF
Navrhova mladých filatelistov na ocenenia v rámci školy za úspešnú innos v KMF
Vydáva Informa né listy príp. spravodajcu JUNIFIL pre regionálne komisie a KMF
Podie a sa na realizácii Projektu rozvoja mládežníckej filatelie na Slovensku
Vypracova podklady a predklada správy o stave MF pre KF a ZKF
Zorganizova delegáciu MF a zabezpe i ú as na stretnutí mládeže po as výstavy
PRAGA 2008
Odborná innos
Pravidelne informova vedúcich KMF o nových poznatkoch vo filatelii, propagova
dobré skúsenosti z práce KMF
Zasla RKM a novým vedúcim KMF znenie odborných otázok k FO
Venova v KMF pozornos OOZ MF, najmä II. a III. stupe
Poskytova vedúcim odbornú pomoc, zabezpe i publikovanie metodických materiálov
na innos KMF v Spravodajcovi ZSF
Výstavná innos
Podporova tvorbu nových exponátov MF s aktuálnou tematikou a skvalit ova
jestvujúce exponáty
Rozširova rady vystavovate ov MF, osobitnú pozornos venova prvovystavovate om
Propagova tvorbu l rámových exponátov, uplat ova novinky v tvorbe – listy A4
a pod.
Vies elektronické spracovanie kartotéky exponátov MF v krajoch od r. 2003 - Nitra
2006, Ružomberok 2007), vies evidenciu mládežníckych vystavovate ov (Nitrafila,
Slovolympfila, BRNO 2005, Záhorie 2004, Zbehy 2005, Popradfila, NIT
Delegova exponáty MF na výstavy v roku 2008 v SR príp. do zahrani ia - (Výstavy
pod a VP)
Usporiada propaga né výstavky v školách, KD, centre vo ného asu a pod.
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4.
4.1
4.2

Porotcovská innos
Zú ast ova sa na práci porôt výstav v r. 2008 (p. Oško, Mi ka, Ran ák)
Získa nových adeptov na prácu porotcu z radov vedúcich MF

5.
5.1
5.2
5.3

Materiálna oblas
Podporova inné KMF skartom, FDC, pe iatkovanými známkami SR
Získava prostriedky na mládežnícku filateliu z dotácie ZSF , ZKF
H ada možnosti získania prostriedkov od sponzorov (odmeny MF,FO), SP, POFIS, 2% z
daní a pod.
5.4 Spracováva projekty v mestách a obciach na innos mládeže ako preventívnu innos
pred negatívnymi vplyvmi na mládež s cie om získania finan ných a materiálnych
prostriedkov
5.5. V spolupráci s POFIS zabezpe i vytla enie diplomov pre národné kolo FO
5.6 Zabezpe i vytla enie albumových listov (A4) s potla ou a bez potla e pre tvorbu
exponátov v KMF
5.7 Poda návrhy a požiadavky na erpanie finan ných prostriedkov z dotácie SP (krajské kolá
FO, nár. kolo, Kongres MF, zahrani ná innos , materiálna pomoc krúžkom a komisiám)
6. Propaga ná innos
6.1 Prispieva do miestnej, regionálnej a odbornej tla e, miestnej TV, využíva miestny rozhlas
a pod.
6.2 Organizova besedy v školách, propagova MF medzi lenmi v príslušnom KF
6.3 Propagova mládežnícku filateliu cestou PC, INTERNETU, Poštových zvestí, Spravodajcu
ZSF a p.
6.4 V spolupráci s organizátormi 5. BZD podiela sa na zabezpe ení innosti detského kútika
Spracoval

Mgr. Ján Mi ka, predseda KM ZSF

50 rokov innosti KMF v Leviciach
Je to 50 rokov, ke sa po prvýkrát v roku 1957 za ali v Leviciach schádza mladí zberatelia
známok. Filateliu – ako cie zábavy a pou enia si stanovili pracovníci vtedajšieho domu pionierov
a spolo ne s tajomníkom KF založili krúžok mladých filatelistov.
Vedúcim krúžku sa stal Norbert Feiner, ktorý tejto práci zostal verný dodnes. Po prvýkrát sa
mladí filatelisti ukázali na verejnosti v r. 1959. Pod heslom: Filatelia, rados , zábava a pou enie.
V roku 1960 sa zú astnili už lenovia krúžku na celoslovenskej výstave v Bratislave. Od r. 1971
sa lenovia KMF zú ast ujú na každej celosovenskej výstave. Rady krúžku mladých filatelistov
sa postupne zap ali, na výstavách sa postupne objavovali nové mená. K dnešnému d u
vystavovalo z levického krúžku 204 mladých filatelistov spolu 216 exponátov.
Od zavedenia hodnotenia krúžkov mladých filatelistov bol levický KMF hodnotený 6x na 1.
mieste, 7x na 2. mieste, 9x na 3. mieste at .
estný titul „Vzorný KMF“ bol udelený už v roku 1982 a 1983.
Aj v tomto, pre nás jubilejnom roku, pracujeme s mladými filatelistami a doporu ujeme pre
všetky kluby na Slovensku, aby pre zachovanie filatelie do budúcnosti sa venovali mladým. (nf)
Redakcii JUNIFILU neostáva ni iné, len p. Feinerovi zablahožela k jubileu a po akova mu
v mene Komisie mládeže ZSF za jeho starostlivos nielen o mládežníkov v Leviciach, ale aj za to,
o vykonal pre slovenskú mládežnícku filateliu. Levickým mladým filatelistom a ich vedúcemu
želáme ve a zdravia a chuti do alšej innosti.
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Na tejto strane si môžete pozrie vý atok zo školského asopisu SPŠP v Nitre o krúžku a jeho
vedúcom Ing. J. Mania kovi st. Pán Ing. Mania ek bol na de poštovej známky 18. 12. 2007
v Bratislave vyznamenaný Cenou ZSF za r. 2006, najmä za prácu s mladými, vystavovate skú
a organizátorskú prácu v ZSF. Komisia mládeže ZSF k udeleniu ocenenia blahoželá.

A na záver

akujem všetkým vedúcim KMF, ktorí v uplynulom roku pracovali s mládežou. Nech
nastávajúce dni Vianoc prežijú v pokoji a v zdraví. Nový rok 2008 nech je pre všetkých š astný,
nech sa nám spolo ne darí rozvíja našu zá ubu medzi mladými filatelistami.
J. Mi ka
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