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Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich
krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 36. íslo vyšlo koncom februára
2008 (asi). Svoje pripomienky, námety, poznámky a príspevky posielajte na adresu predsedu
KM ZSF: Mgr. Ján Mi ka, Rovná 4, 917 00 Trnava.

Editoriál
Opä prešli dva mesiace a vedúci sa svojimi mládežníkmi prehupli do nového roka, de om
v KMF už prešiel aj školský polrok, sú tu polro né prázdniny a nezadržate ne sa blíži jar. Je
to neklamný znak, že za dverami už klope filatelistická olympiáda – najprv v krúžkovom kole
a potom v krajskom. Preto je v tomto ísle uverejnených aj zopár otázok, ktoré budú ako
odborné otázky zaradené v testoch. Ich obsah a formu si môžu vedúci v krúžkoch
a predsedovia komisií v krajských kolách upravi . Ak dostanem alšie návrhy v as, pošleme
ich na komisie v regiónoch, aby sa s nimi sú ažiaci zoznámili v predstihu a mohli by
zaradené a použité napr. v národnom kole v Bratislave na Kongrese MF.
Zaujímavú správu som si pre ítal v U ite ských novinách o umiestnení výsledkov sú aže
o najkrajšiu známku k 50. výr. EÚ, v ktorej medzi ví aznými boli návrhy zo Slovenska.
Celý lánok z UN je priložený. Pre ítate si aj informácie zo zasadania ZKF v Nitre, ktoré
rokovalo aj o mládeži. A pretože už dávno skon ila registrácia krúžkov, vedúci by mali dosta
zo SP FDC, skart a pe iatkované známky ro níka 2007. Ak ich KM ZSF dostane, cestou
vašich predsedov komisií mládeže ich dostanete.

Známka, ktorá oslovila
Pod takýmto názvom som si nedávno pre ítal v U ite ských novinách lánok o výsledkoch
sú aže na poštovú známku k 50. výr. EU. Z 3600 zaslaných prác z 24 krajín, ktoré sa sú aže
zú astnili, bolo medzinárodnou porotou ur ených 10 ví azných návrhov. Z lánku som sa
dozvedel o úspechu žia ky Veroniky U. zo ZŠ s MŠ z Humenného, ale ke som otvoril
stránku www.springday2007.net kde sú zverejnené kompletné výsledky, tak tam som zistil, že
medzi ocenenými sú aj alšie dve práce žia ok Natálie M. a Moniky M. zo Slovenska, a to zo
ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou. Najviac ocenených prác bolo z Rumunska. V lánku bola
aj informácia, že belgická pošta vydala tieto všetky známky – h adal som preto nejaký
poštový servis belgickej pošty – ale márne. Ak by mi niekto pomohol s adresou podobnej

inštitúcie ako náš POFIS, aby som tieto známky vyh adal a pozrel si ich, potešilo by to
všetkých zberate ov slovacík na známkach. Pomôžete? (J.M.)

Kolovanie filatelistického materiálu pre mládež
Nedávno bola v niektorých príspevkoch SPRAVODAJCU ZSF poznámka o tom, že mládeži
alebo vedúcim v krúžkoch mladých filatelistov by mohla komisia mládeže pomáha napr.
formou materiálnej pomoci. Iniciatívy sa ujal ako prvý vedúci KMF v Nitre p. Ing. Ján
Mania ek st., ktorý pripravil lacné zostavy celín, celistvostí, príležitostných poštových
pe iatok at . Materiál je v prevážnej miere domáci (slov. a sl.), príležitostné pe iatky sú
z rôznych akcií – výstavy, rôzne výro ia a pod. Cena á 1.-Sk až 6.- Sk/ks, z ktorých sa
poskytuje ešte aj z ava.
Vyú tovanie sa posiela na adresu Ing. J. Mania ek, Dlhá 56 949 01 Nitra, v doporu enej
obálke papierové peniaze, suma v minciach by mala by nahradená poštovými známkami so
slovným nominálom, napr. T2 50g. Záujem ohláste na adr. predsedu KM ZSF. V balíku bude
oznam, na ktoré alšie adresy (ak bude záujem) má vedúci KMF zásielku posla (po
vyú tovaní sumy do Nitry). Veríme, že dobrá myšlienka p. Ing. Mania ka sa ujme
k spokojnosti vedúcich krúžkov a našich mládežníkov, ktorí si môžu obohati svoje zbierky
a získa vhodný materiál do svojich exponátov. (J.M.)

Regionálna výstava poštových známok TIRNAVIA 2008
V októbri (od 23.10. – 30.10. 2008 sa v Trnave uskuto ní regionálna výstava poštových
známok. Pod a VP ZSF to bude výstava II. stup a s tým, že umožní sa vystavova aj
zberate om z ostatných regiónov, vrátane mládeže. Na výstave v zmysle projektu výstavy
bude aj oddelenie PREMIÉRA pre prvovystavovate ov a nové exponáty, pretože v tomto
roku sa nepredpokladá uskuto nenie inej sú ažnej všeobecnej výstavy III. stup a. Prihlášky
zašle tajomník organiza ného výboru Mgr. J. Mi ka, Rovná 4, 917 00 Trnava.

Športom k zdraviu
Otázky k tematickej asti 35. ro níka Filatelistickej olympiády 2007-2008
1.

Vdychova cigaretový dym je nebezpe né. Aké škodlivé látky obsahuje dym z cigariet?
(nikotín, oxid uho natý, decht a iné)

2.

Aký je ú inok nikotínu v udskom organizme?
(nikotín je jed, ktorý sa vstrebáva do krvi, spôsobuje zúženie ciev a to môže privola
infarkt)

3.

Aký je ú inok dechtu pri vdychovaní?
(dráždi na kaše , môže spôsobi rakovinu hrtana a p úc)

4.

o môže spôsobi oxid uho natý z tabakového dymu?
(Je to jedovatý plyn, ktorý sa viaže na ervené krvinky, bráni prúdeniu kyslíka v tele
a tým môže spôsobi smr )

5.

Faj enie škodí:
a) iba faj iarom b) všetkým, ktorí sú v spolo nosti s faj iarom c) budúcim mami kám

6.

Ako vzniká alkohol?
(kvasinky zo vzduchu pôsobia na cukor, napr. v ovocí)

7.

Pre o polícia na cestách kontroluje vodi ov, i nepožili alkohol?
(Alkohol spôsobuje spomalenie reakcií, ovplyv uje pozornos , preto by vodi mohol
spôsobi dopravnú nehodu)

8.

Ako sa zis uje u vodi ov motorových vozidiel,
(Dychovou skúškou)

9.

Ktorí slovenskí športovci získali zlaté olympijské medaily a v ktorých športoch? Boli
zobrazení na známkach?
(Napr. J. Zachara, O. Nepela, M. Martikán, E. Kaliská, bratia Hochschornerovci)

10.

Kde bude v tomto roku olympiáda?
(Hlavné mesti íny – Peking)

11.

Aj telesne postihnutí športovci sú ažia po skon ení olympiád na tzv. paralympiádach.
Aký šport predstavuje slovenská známka z r. 2005 s postihnutým športovcom?
(cyklistika)

12.

Ktorému športu a akému úspechu slovenských športovcov je venovaná 10.-Sk známka
z r. 2002 ?
(Ví azstvo Slovenska na MS v hokeji, ktoré boli vo Švédsku)

i použili pred jazdou alkohol?

Otázky si môžu krajské komisie upravi napr. na varianty a,b,c, doplni ich a rozdeli pod a
náro nosti as pre kategórie Z,A ( 1,3,5, 8, 10,11) a B,C,D (ostatné).

O mládeži na ZKF v Nitre
Zasadanie ZKF zo západného Slovenska, ktoré sa v januári konalo v Nitre, malo na programe
aj rokovanie o mládeži, respektíve o aktivizácii krúžkov mladých filatelistov. V diskusii
postupne vystúpili predseda ZSF p. aršík, ktorý hovoril o nových formách práce KMF,
najmä o modernizovaní innosti s mladými filatelistami, konkrétne o snahe za a s filateliou
na po íta och. (A na internete).
Predseda KF v Senici hovoril o ažkostiach s pokra ovaním innosti KMF po úmrtí vedúceho
krúžku Mgr. Šteffeka, uviedol možnos získania perspektívneho vedúceho a alšiu innos
KMF v budúcnosti.
Najstarší inný KMF v regióne zastupoval p. Norbert Feiner, ktorý vedie KMF v Leviciach.
Spomenul svoj príspevok ako odpove Dr. Bárdovi z Košíc, ktorý sa zameral na
vystavovate ské úspechy mladých Koši anov. (Bude uverejnený v Spravodajcovi ZSF). alej
spomenul innos , ako ju s mladými realizujú u nich – odber noviniek, klubová innos ,
tvorba exponátov, ktorá je v niektorých bodoch odlišná od innosti a predstáv KM, nie je to
pravidelná krúžková innos , ú as na olympiádach a pod. Kritizoval KF a KMF, ktoré sa
zú ast ujú filatelistických olympiád a z mnohoro ných ví azstiev vo FO nemajú
vychovaných ani jedného dospelého filatelistu. Kritizoval aj stav v hodnotení mládežníckych
exponátov, ktorými porotcovia na výstavách viac znechutia mladých filatelistov ako
povzbudia do zberate skej innosti a vyzval ich, aby ukázali oni priamo prácu s mladými
filatelistami v Bratislave, aby ukázali, ako sa to má robi .
Dlhoro ný vedúci KMF v Nitre p. Ing. Mania ek hovoril kriticky o innosti mládežníkov
CV Domino v Nitre (vysoké finan né požiadavky), o innosti krúžku na SPŠp v Nitre a o
h adaní vedúceho, ktorý by pokra oval v innosti, ktorú za al, o náro nej práci s mladými
filatelistami, ktorých odborné znalosti z olympiády predstihujú aj skúsených dospelých
filatelistov.
Predseda KM ZSF Mgr. J. Mi ka hovoril o problémoch v regiónoch (náš zsl. reg. je na tom
ešte pomerne dobre v porovnaní s Bratislavou alebo východným Slovenskom, kde sú inné 12 KMF), o personálnej práci, o projektoch na www stránke ZSF, ktorú treba využíva a najmä
o potrebe nových vedúcich, s ktorými sa dá pracova iba vtedy, ak ich KF pre innos
s mladými filatelistami získajú. innos krúžkov a záujem mladých filatelistov o známky
neovplyv uje to, i je slovenská známka ofsetová alebo oce otla ová, ale v prvom rade to, i
s nimi má kto pracova . Materiálne sú KMF zo Slovenskej pošty podporované pomerne dobre
(KMF získavajú skart, FDC, pe iatkované známky, ceny na sú ažiach at .). Kluby musia
v prvom rade získa vedúceho, navštívi školu, propagova innos .
Závery zo zasadania ZKF sú na stránke združenia. Prijal sa 1 bod uznesenia, aby ZKF dal
každému mladému filatelistovi zostavu-ro ník slovenských známok a tento bod sa pokúsime
v budúcnosti dosta aj do Dohody ZSF a SP.
(Príspevok nie je doslovným znením z rokovania, snažil som sa vystihnú myšlienky
diskutujúcich bez toho aby sa zmenil ich zmysel. Za chyby, ktoré sú neúmyselné, sa vopred
ospravedl ujem).

