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Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich 
krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 38. �íslo vyšlo koncom júna 

 2008 (asi). Svoje pripomienky, námety, poznámky a príspevky posielajte na adresu  
predsedu KM ZSF: Mgr. Ján Mi�ka, Rovná 4, 917 00 Trnava. 

 
Editoriál 

 
Blíži sa koniec školského roka a s tým súvisí záver záujmovej �innosti s de�mi v školách 
a v krúžkoch. Nezabudnite v priebehu prázdnin vyplni� tla�ivo k vyhodnoteniu �innosti 
v školskom roku 2007 – 2008 a zasla� ho svojej regionálnej komisii mládeže. Verím, že tí 
aktívnejší vedúci krúžkov navštívia školy a školské kluby ešte predtým, ako dostanú žiaci 
vysved�enie, aby zistili záujem detí do krúžkov filatelie v novom školskom roku. Ak to 
odložíte až na september alebo október, to už je neskoro. ..  
 
A v novom školskom roku je �alšou úlohou zasla� výsledky registrácie, to znamená posla� 
KM ZSF a na Sekretariát ZSF zoznam detí, ktoré zaplatili v novom školskom roku �lenský 
príspevok, aj s ich adresami. Pre komisiu mládeže je to dôležité pre to, aby sme vedeli s kým 
môžeme komunikova�. Hlásenie o stave �lenstva, ako ho vyžaduje oficiálne ZSF ku koncu 
marca je pre mládežníkov �asovo dos� nevhodné. 
 
Tak, a môžete ís� na prázdniny a dovolenky. (Pokia� si nechcete pre�íta� �alšie riadky �) 
 

Správa o Kongrese mladých filatelistov a Národnom kole 35. ro�níka 
Filatelistickej olympiády v Bratislave 

 
Tohtoro�ný Kongres mladých filatelistov a národné kolo 35. ro�níka Filatelistickej olympiády 
Športom k zdraviu sa pod�a plánu konali v Bratislave v d�och 6. a 7. júna 2008. Kongres 
a filatelistická olympiáda na športovú tému boli sprievodnými podujatiami Medzinárodnej 
výstavy poštových známok SLOVOLYMPFILA 2008, preto sa tieto podujatia vzájomne 
miestami podujatí aj �innos�ou jeho ú�astníkov prelínali.  
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Ú�astníci kongresu boli od piatku 6. júna ubytovaní v Domove mládeže SOU strojárskeho 
v Bratislave - Dúbravke. Viacerí vedúci krúžkov aj ich deti sa však zú�astnili už 
predchádzajúcich sprievodných akcií. 
 
Na otvorení výstavy SLOVOLYMPFILA 2008 v utorok 3. júna sa zú�astnili napr. Ing. Ján 
Mania�ek, dr. Oško, Mgr. J. Mi�ka. Vo štvrtok 5. júna Slovenská pošta v detskom kútiku na 
výstave zorganizovala výtvarnú sú�až detí na tému Viano�nej známky r. 2009 s motívom 
zimných športov. Okrem detí z Bratislavy, Pezinku, a iných miest prišlo aj 5 �lenov krúžku 
mladých filatelistov z Trnavy. Škoda, že spomedzi našich ostatných filatelistických krúžkov 
a túto sú�až nebol záujem vä�ší. Dopoludnia tam bolo asi 20 detí a po obede prichádzali �alší, 
najmä z Bratislavy aj s rodi�mi. Deti, ktoré sa do výtvarnej sú�aže zapojili, dostali knihy, 
suveníry SP, lupy a pod. Každý ú�astník dostal za úlohu vypracova� 2 návrhy na známku. 
Deti dostali výkresy s narysovaným obd�žníkom, do ktorého kreslili svoju predstavu 
o budúcej známke. Odovzdané návrhy vyhodnotila odborná komisia, ktorej predsedom bol 
akademický maliar Igor Pia�ka. 
 
Hlavný záujem mladých filatelistov sa však sústredil na piatok. Tí, ktorí bývajú bližšie 
k Bratislave, prišli na miesto jej konania do INCHEBY už ráno. Pozreli si vystavené 
exponáty, najmä mládežnícke, pretože medzi delegátmi kongresu bolo nieko�ko 
vystavovate�ov z Trnavy, Dolného Kubína, z Nitry a Levíc. Pretože v tom �ase sa už konala 
aj burza Bratislavských zberate�ských dní, samozrejme sme obišli stoly s bohatými ponukami 
obchodníkov, neobišli sme stánok POFISU a prie�inok pošty.  
 
Mimochodom – gratulujeme k príležitostnej poštovej pe�iatke BZD a jej autorke Radke 
Hane�kovej k tomu, že do nej zvolila motív mladého filatelistu nad albumom (pardon: 
zásobníkom)! Veríme, že svoju propaga�nú funkciu splní a pomôže zvýši� záujem detí 
o zbieranie poštových známok. 
 
Na obed sme sa však už museli presunú� do Dúbravky, aby sme sa v�as pripravili na záver 
filatelistického snaženia tohto roka. Už v autobuse sme postrehli, že na zastávke pri hlavnej 
železni�nej stanici do autobusu pristúpili Koši�ania a stredoslováci. Domáci mladí filatelisti, 
zverenci Danky Schmidtovej už nás �akali vo vestibule internátu. Po krátkom zvítaní 
a ubytovaní na 8. poschodí budovy sa všetci výdatne posilnili obedom a Kongres mohol 
nerušene za�a�. 
 
Krátko po 15. hodine ho otvorili mladé filatelistky Majka a Veronika z Trnavy. Privítali 
vedúceho odboru POFIS p. Mgr. Martina Van�u, PhD., všetkých predsedov regionálnych 
komisií mládeže ZSF a vedúcich krúžkov. Nezabudli samozrejme na sú�ažiacich a ostatných 
delegátov. Pán Van�o pri otvorení ešte deti vyskúšal zo znalostí slovného vyjadrenia 
nominálu na slovenských známkach a pozdravil deti v mene Slovenskej pošty. A po krátkom 
príhovore predsedu KM ZSF Mgr. J. Mi�ku mohol Dr. Jozef Oško pristúpi� k organiza�ným 
pokynom samotnej sú�aže filatelistickej olympiády.  
 
Odborný aj tematický test po vylosovaní otázok písali sú�ažiaci priamo v miestnosti otvorenia 
kongresu. Najvyššie vekové kategórie ú�astníkov sa presunuli k práci na úprave albumových 
listov k téme FO na stoly do jedálne. V tom �ase už mohli za�a� pracova� ur�ené dvojice 
opravujúcich na vyhodnotení testov. Albumové listy stihli sú�ažiaci spracova� do ve�ere, na 
ktorú sme sa presunuli do blízkej strednej školy v Dúbravke. Starostlivos� a dôkladnos� 
vypracovania sa sú�ažiacim vyplatila – kvalitne vypracované exponáty najlepších to 
dokazovali. Rýchlos� nalepenia známok a „naškriabané“ texty niektorých mládežníkov 



naopak nesved�ili o ich zodpovednej príprave do národného kola, navyše ke� �asu na 
vypracovanie bolo dostatok.  
 
Po návrate z chutnej ve�ere mali ú�astníci kongresu osobné vo�no. Komisia (Dr. Oško, Ing. 
Mania�ek a Ing. Ran�ák) zatia� zhodnotila albumové listy, ale výsledky hodnotenia zostali 
utajené, pretože so zverejnením výsledkov olympiády sa po�ítalo na druhý de�.  
 
Ve�er mal odborný a zábavný charakter. Najskôr p. Oško ako skúsený porotca podrobne 
zhodnotil vypracovanie exponátov – konkretizoval klady aj nedostatky každého jedného 
vytvoreného exponátu, takže z jeho slov sa mladí filatelisti naozaj mohli pou�i�.  
Nasledoval zábavný program, do ktorého mali tradi�ne prispie� všetky delegácie a tradi�ne sa 
do neho zapojili iba niektorí aktívnejší... Tentoraz konkrétne všetky mladé Trnav�anky so 
scénkami a recitáciou, a spevom sa pridali aj dvaja chlapci. A bolo po zábave. Takže ve�ierka 
mohla nasta� o polhodinu skôr. 
 
Vedúci sa však zišli na schôdzke komisie mládeže, aby prerokovali niektoré aktuálne otázky. 
Najskôr minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého Ing. Otta Barto�a, prvého predsedu 
KM ZSF v roku 1969. S jeho menom sú spojené za�iatky mládežníckej organizovanej filatelie 
na Slovensku a pestrá, bohatá �innos� v podmienkach, ktoré sa s dnešnými dajú �ažko 
porovnáva�. Najmä s �lenskou základ�ou... Tí starší pospomínali jeho záslužnú filatelistickú, 
organizátorskú a odbornú �innos� v ZSF.  
 
Prerokovala sa aj personálna otázka vo zväze, konkrétne v starostlivosti o mladú filatelistickú 
generáciu. Vedúci referovali o svojej �innosti v školách, v KF alebo v centrách vo�ného �asu. 
Tu kritizovali najmä vysoké platby detí, ktoré sú dôvodom presunu filatelistických krúžkov na 
školy. Hovorilo sa však aj o dobrých skúsenostiach na tých školách, kde využívajú inštitút 
vzdelávacích poukazov ministerstva školstva. 
 
Vzh�adom k tomu, že sa v septembri koná svetová výstava PRAGA 2008, komisia mládeže 
uvažuje o ú�asti delegácie vedúcich s mládežníkmi. Jednotné riešenie vzh�adom na 
roz�ahlos� bydlísk vedúcich na Slovensku neexistuje, tak každý vedúci preverí vlastnú 
možnos� dopravy, na základe �oho sa nájde najoptimálnejšie riešenie. Okrem toho máme 
všeobecnú, zatia� nekonkrétnu pozvánku na míting európskej mládeže, cestou KM S�F. 
 
Najdôležitejšou �as�ou ve�era bolo prerokovanie témy 36. ro�níka Filatelistickej olympiády. 
Návrh p. Ošku, aby to bola Doprava (dopravné prostriedky?) nemal protinávrh a tak táto téma 
platí. Problémom je zatia� to, kto vypracuje leták k sú�aži, ur�í tematické okruhy a ich obsah. 
Výber známok sa zúžil na krajiny, ktoré sú �lenmi EÚ. A miesto konania: Košice alebo 
Poprad, �o si rozhodnú v komisie mládeže. 
 
Nuž, a ke� ranné vstávanie bolo naplánované na pol siedmu hodinu a nútili k tomu aj skoršie 
ra�ajky, ke�že po nich nasledoval plánovaný polhodinový presun na výstavu, nebolo nutné 
veci na�ahova� a tým sa zasadanie komisie skon�ilo pred polnocou. 
 
Odchod z internátu sa �iasto�ne oneskoril z dôvodov odovzdávania izieb niektorých delegácií 
až na pol deviatu, takže INCHEBA nás po polhodinovej ceste autobusom MHD vítala krátko 
pred plánovaným vyhodnotením celej olympiády a kongresu. 



Pani Daniela Schmidtová ráno ešte urýchlene dopisovala diplomy – a pri nich sa zastavím.  
 
O ich vytla�enie sa zaslúžil p. vedúci POFIS-u Martin Van�o. Diplomy mali pripravené 
miesto na novú olympijskú známku s originálnym podpisom jej autora, akademického maliara 
Igora Pia�ku, ktorý ich podpísal pri inaugurácii známky. Takže po ope�iatkovaní známky 
príležitostnou pe�iatkou k jej inaugurácii a pe�iatkou Bratislavských zberate�ských dní na 
diplome vznikol harmonický celok, ktorému nechýbali žiadne znaky filatelistickej originality. 
V mene mladých filatelistov �akujeme. 
 
Detský kútik pošty sa krátko po 10. hodine zaplnil do posledného miesta sú�ažiacimi aj ich 
vedúcimi krúžkov, ba prizerali sa aj návštevníci výstavy a BZD. Ceny najúspešnejším 
finalistom olympiády odovzdávali p. M. Van�o a predseda ZSF Miroslav 	aršík.  
 
Spokojnos� ú�astníkov aj organizátorov bola nielen s dosiahnutými výsledkami, ale aj 
ocenením detí za ich prácu. POFIS dodal tradi�ne zásobníky so štvorblokmi Slovenska, FDC 
a ro�níkovými zostavami známok, �alšie zásobníky na známky a katalógy Slovenska venoval 
RNDr. Michal Zika. Všetky deti dostali publikáciu OH ATLANTA 1996 s vlepenými 
známkami našich olympionikov. Každý ú�astník dostal katalóg známok Slovensko 2002, 
ktorý daroval ú�astníkom p. Ervín Smažák, tašky PVC aj so zostavou celín NITRAFILA 
venoval predseda ZSF p. 	aršík. Sú�ažiaci na �alších finálových miestach dostali knihy 
z vydavate�sta SPN, a p. Ing. Gilányiová ešte navyše všetkým de�om odovzdávala FDC 
a lupy. Cestovné tašky detí darovanými publikáciám a katalógmi tým poriadne o�aželi. 
 
Na slávnostnom vyhodnotení pán vedúci odboru POFIS zverejnil aj oficiálne výsledky 
výtvarnej sú�aže a zablahoželal jednej z delegátok kongresu, Ani�ke Kraj�írovi�ovej z Trnavy 
za 2. miesto vo výtvarnej sú�aži, ktorá sa v detskom kútiku pošty konala pred dvoma d�ami. 
 
Poh�ad na výsledkovú listinu národného kola FO napovie ve�a. Spokojní musia by� najmä 
stredoslováci, ktorí nechceli nikomu prepusti� prvé miesta. Západoslováci a Bratislava sa 
tentoraz uspokojili s nejakou tou symbolickou striebornou a bronzovou medailou.  
 
Je zaujímavé, že sú�ažné zoskupenie v kategóriách bolo ve�mi nerovnomerné, ktoré ale verne 
odzrkad�uje situáciu v KMF. Treba sa nad tým zamyslie�, ako do krúžkov získa� novú krv. 
Pretože niektoré regionálne komisie nevyužili možnos� zapoji� po krajskom kole do finále 
všetkých sú�ažiacich, bolo aj obdobie školských výletov a pod., a tak niektoré kategórie boli 
obsadené „poslabšie“, optimálny po�et ú�astníkov bol iba v „bé�ku“ a „zetku“. 
 
A na záver už len po�akovanie p. Daniele Schmidtovej za organizáciu a vybavenie vhodných 
priestorov na rokovanie a sú�až. Nik nereptal, tak asi bolo všetko v poriadku. A ak nás nie�o 
trápilo, tak to bolo to, že vystavené exponáty neboli ozna�ené stup�om medaily a/ alebo 
hodnotením poroty ani do samotného palmáre. Ke� sme sa potulovali medzi exponátmi, iba 
sme odhadovali ako je ten-ktorý exponát hodnotený. Škoda tohto nevydareného momentu na 
inak peknej výstave napriek množstvu starostí a problémov vedúceho organiza�ného tímu p. 
Smažáka, ktoré musel rieši�. Na vyhodnotenie si teda vystavovatelia musia po�ka� dovtedy, 
až kým po výstave dostanú domov výsledkovú listinu s vrátenými exponátmi. To však nie je 
problémom kongresu MF ale iba �asti niektorých jeho ú�astníkov – vystavovate�ov. 



Výsledky národného kola Filatelistickej olympiády 
6. - 7. júna 2008 v Bratislave 

 
Poradie Meno a priezvisko Reg. Test Exponát Spolu 

ΖΖΖΖ    
1. Timotej Mužila SS 39 45 84 
2. Martina Poulíková SS 40 41 81 
3. Ondrej Izakovi� ZS 31 39 70 
4. Michal Januš�ák ZS 36 33 69 
5. Hanka Holická BA 37 30 67 

ΑΑΑΑ    
1. Darina Kucháriková SS 40 46 86 
2. Lukáš Oško SS 40 45 85 
3. Andrej Lovász ZS 37 43 80 
4. Veronika Chorvatovi�ová ZS 36 42 78 

ΒΒΒΒ    
1. Peter Jurík SS 39 47 86 
2. Martina Brtošová  SS 37 45 82 
3. Štefan Horváth ZS 38 36 74 
4. Denis Dvorák ZS 31 42 73 
5. Jakub Novotný VS 40 33 73 
6. Michal Kostecký VS 37 35 72 

C    
1. Dean Reš SS 39 45 84 
2. Miriam �erná BA 38 43 81 
3. Lukáš Grman SS 35 40 75 
4.  Marián Horváth ZS 21 38 59 
D      
1. Vladimír Hanušniak SS 38 51 89 

 
Vyhodnotenie aktivity a registrácia 

 
V tomto �ísle JUNIFIL-u je vsunuté tla�ivo na vyhodnotenie �innosti v školskom roku 
2007/2008. Venujte mu pozornos� a v septembri ho vyplnené vrá�te svojej regionálnej 
komisii mládeže. 
 
Sú�asne vkladáme aj registra�ný list pre školský rok 2008/2009, ktorý by bolo vhodné posla� 
svojej KM do konca novembra, resp. do konca roka. Zdôvodnenie takéhoto postupu je 
v predchádzajúcom príspevku o kongrese MF. 
 
 

Aktív vedúcich KMF sa nekonal 
 
V predchádzajúcom �ísle JUNIFIL-u som informoval o aktíve vedúcich KMF zsl. regiónu. 
Uviedol som, že žiadam potvrdenie ú�asti vedúcich akouko�vek formou. S niektorými 
vedúcimi som sa stretol na BZD v predošlých d�och a ke�že mi nik �alší (okrem 1 ved.) 



neoznámil záujem o stretnutie v uvedenú sobotu, aktív sa teda neuskuto�nil. Ospravedl�ujem 
sa prípadným záujemcom, ktorí v uvedenom �ase na m�a zbyto�ne �akali. Verím však, že na 
BZD a výstave Slovolympfila 2008 �as zmysluplne využili. Teda až nabudúce… J. Mi�ka 
 

Sú�až pre mladých filatelistov 
 
Informa�ný portál pre filatelistov www.filatelia.sk zaviedol rubriku pre mládež so sú�ažou. 
Upozornite na �u svojich mládežníkov! Sú�až je dotovaná zaujímavými cenami, preto veríme, 
že sa stane pomocníkom vedúcim KMF v ich �innosti. Odpovede na sú�ažné otázky nie sú 
uvedené priamo v textoch, ale sú�ažiaci musí „preklika�“ nieko�ko uvedených adries alebo si 
pomôc� ako kto vie na internete. A ako kto chce. Dúfam, že vaši mládežníci stránku navštívia 
a že bude ma� svojich stálych �itate�ov.  
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spravodajcu JUNIFIL �. 38 napísal Mgr. Ján Mi�ka, predseda KM ZSF. Za prípadné chyby sa 
ospravedl�ujem.  
(Pre ú�ely www stránky ZSF upravil redak�ne M. Polovka) 
 
 
 
 
 


