
 1 

���������	 Junifil 43 ���������	 Junifil 43 ���������	 Junifil 43 ���������	 

 

 

 
Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu 

vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 43. �íslo 
vychádza za�iatkom apríla 2009. Svoje pripomienky, námety, poznámky, nové 
príspevky posielajte na adresu predsedu KM ZSF: Mgr. Ján Mi�ka, Rovná 4, 

917 00 Trnava 
 

Editoriál 
 
A máme tu apríl. Nemyslím tým 1. apríl, charakteristický pre mnohých 
kanadskými žartíkmi a nachytávkami, spôsobujucimi všeobecné veselie, ak nie 
sme sami ich obe�ami. Apríl znamená blížiace sa vyvrcholenie našej �innosti 
v krúžkoch. V marci zasadala v Liptovskom Mikuláši Komisia mládeže ZSF, 
ktorá prerokovala aktuálne úlohy mládežníckej filatelie. Teda – uskuto�nenie 
krúžkových kol filatelistickej olympiády, v máji sa budú kona� krajské kolá, 
v Bratislave bude �alší ro�ník Bratislavských zberate�ských dní, na ktorom 
bude komisia spolu so Slovenskou poštou zabezpe�ova� �innos� detského 
kútika, v júni bude aj finále olympiády a kongres mladých filatelistov. Dos� na 
záver školského roka, nemyslíte?  
 
V súvislosti s organizáciou filatelistickej olympiády nezabudnite, že si treba 
svojpomocne aktualizova� otázky, súvisiace s poštovými poplatkami (zameni� 
Sk na Eurá). A otázky z tematickej �asti o doprave, ktoré budú vyžrebované 
k odbornému testu, sú v dnešnom �ísle JUNIFILu. Zdar do vašej �alšej úspešnej 
práce vám želá KM ZSF. 

43 
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Výstavy v roku 2009 
 
S jarou sa rozbieha aj vystavovate�ská aktivita našich mládežníkov. O národnej 
výstave SLOVENSKO 2009 v Nitre, ktorá sa bude kona� v máji ako sú�as� 
osláv 40. výro�ia založenia ZSF, sme už písali a pod�a informácií z Nitry od p. 
M. �aršíka, sú medzi prihlásenými exponáty mladých filatelistov z Nitry, Levíc, 
Dolného Kubína a Mel�íc.  
 
�alšia najbližšia výstava bude v Košiciach za�iatkom septembra 2009, ktorá 
bude ma� charakter PREMIÉRA, t.j. výstava 3. stup�a, ur�ená 
prvovystavovate�om, novým a prepracovaným exponátom na získanie alebo 
obnovenie kvalifikácie aj pre mladých filatelistov.  
 
Radou ZSF som bol menovaný za národného komisára výstavy v po�skom 
meste Glogow, ktorá sa uskuto�ní v novembri 2009. Na výstavu bude možné 
vysla� 1-2 exponáty mladých filatelistov. Predbežný záujem vašich mládežníkov 
z KMF mi oznámte na moju adresu alebo sekretariátu ZSF.  
 
 

Bola u nás televízia 
 
A to nie hocaká, ale STV. Dostali sme výzvu, �i do detského programu STV�ky 
si môžu prís� nato�i� reportáž, �o všetko deti na takom filatelistickom krúžku 
robia. Nieko�ko ráz sme museli pre rôzne problémy návštevu odrieknu�, až sa 
stretnutie kone�ne podarilo uskuto�ni�. Režisér sa pýtal detí na rozli�né veci a 
pozeral na skupinky detí, ktoré upravovali albumový list, hrali filatelistické 
PEXESO, hovorili o budúcnosti známok, ukazovali na mape, kde sú miesta, 
zobrazené na nových eurových známkach, vysvet�ovali �o znamená 
filatelistický materiál, kto ich priviedol k filatelii a na záver dostal priestor na 
slovo aj vedúci krúžku.  
 
�láno�ek píšem predtým, ako by som videl, �o z toho všetkého (po�as cca 2 
hodín) nakoniec bude odvysielané. Prekvapilo ma, že mnohí krúžkari, ktorým sa 
na krúžku nezatvoria ústa, pred kamerou, aj ke� o ni� nešlo, boli zarazení a 
posobili ako zarezaní. Niektoré diev�atá si za ten svet nemohli spomenú� ani na 
to, kde všade boli a �o všetko už na filatelii robia a robili. Dozvedel som sa od 
nich aj niektoré „novinky“ ke� definovali niektoré filatelistcké pojmy. Vy, ktorí 
ste to náhodou v TV sledovali, ma teraz môžete znies� pod �iernu zem. Ale aj 
tak to bol pre deti nevšedný zážitok. 
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Ešte o registrácii 
 
Aj ke� sa �innos� KMF prehupla do druhej polovice školského roka, stále sú 
platné niektoré pripomienky o registrovaní �asti krúžkov za tento rok. Platí to 
však aj pre iné roky, lebo sa viaceré nedostatky pravidelne opakujú. KM ZSF a 
regionálne komisie v zásade neza�ažujú vedúcich rôznymi písomnos�ami, s 
výnimkou registrácie na za�iatku školského roka, vyhodnotenia a odvedenia 
�lenského príspevku.  
 
Registrácia znamená napísanie zoznamu mládežníkov s uvedením dáta 
narodenia a bydliska �lenov KMF. S týmito údajmi nakladá KM ZSF ako s 
chránenými údajmi v zmysle príslušného zákona, teda je ur�ená iba pre internú 
potrebu, najmä pri poriadaní výstav a zatriedení mládežníkov do príslušných 
vekových skupín, prípadne aj k oprávnenosti vystavova�.  
 
Druhým zásadným materiálom je vyplnenie tla�iva k sú�aži aktivity, ktoré dáva 
zväzu preh�ad o tom, �o KMF robí po�as roka s mládežníkmi. Uznáte, že je 
trošku zarážajúce, ak sa vedúci nechce pochváli� s tým, �o mladí filatelisti robia, 
ke� tieto informácie nedostáva KF na potvrdenie, alebo opa�ne, ke� v hlásení 
klubu pre zväz sa �innos� mládežníkov neobjaví. Niekedy je problem aj v tom, 
že hlásenie prichádza oneskorene, alebo vedúci pošle zoznam svojich 
mládežníkov komisii a pritom KF uvedie v hlásení �lenstva, že mladých 
filatelistov nemá… Potrebuje to komentár? Ak áno, tak hádam ten, že je �o 
zlepšova� vo vz�ahu KF a KMF. 
 
Na záver sa ospravedl�ujem tým KF a KMF, ktoré neboli uvedení medzi 
�innými krúžkami v minulých �íslach JUNIFILa, niektoré možné dôvody boli 
uvedené vyššie.  
 

 

Inaugurácie eurových známok 
 
Ke� si pozriete preh�ad používaných príležitostných poštových pre�iatok k 
inauguráciám nových slovenských eurových známok, zistíte, že sa uskuto�nili v 
Bratislave 1.1.2009, potom v Dražovciach pri Nitre, v �iernom Brode pri 
Galante a v Boldogu pri Senci. Pri všetkých podujatiach boli ako spolupracujúci 
a organizátorom nápomocní Slovenskej pošte filatelisti KF v Bratislave, Nitre, 
Galante a v Trnave. Nové známky však pokrývali aj ostatné regióny Slovenska, 
domicily pe�iatok na FDC potvrdzovali sídla krajských miest zo 
stredoslovenského aj východoslovenského regiónu.. Pre�o sa uvedenie nových 
známok aj tu nevyužilo na propagáciu poštových známok a filatelie ? 
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Pozrite sa na internet 
 
Už nieko�kokrát sme informovali o zábavných formách filatelie, ako sú rôzne 
hlavolamy, sklada�ky, filatelistické rozprávky a poviedky, ktorých autorkou je 
mladá Kristínka Hon�arivová z Prahy. Jej posledné zábavky nájdete na adrese 
www.RobertHoncariv@seznam.sk . Bude to spestrením vašej �innosti v krúžku. 
Vrele odporú�am. 
 

 

Aktuálne termíny podujatí 
 
Pozna�te si do kalendára termíny: 
Do konca apríla – uskuto�ni� krúžkové kolá filatelistickej olympiády 
11. apríla – Kongresové centrum Pieš�any, celoslovenská burza známok 
17. apríla – Inaugurácia známky Aurel Stodola v Liptovskom Mikuláši 
14. – 17. mája - Nitra – Oslavy 40. výro�ia ZSF, Výstava SLOVENSKO 2009, 
Dni filatelie Slovenska, Aktív vedúcich KMF 
Do konca mája – krajské kolá filatelistickej olympiády 
5.- 6. júna Bratislavské zberate�ské dni 
19.- 20. júna - Kongres MF a finále Filatelistickej olympiády v Poprade 
20. jún - Filatelistický výstup na Po�anu 
 
 

36. ro�ník filatelistickej olympiády 2008/09 
 
otázky z tematickej oblasti – D O P R A V A 
 
Kategória Z, A 
l. Vymenuj aspo� tri najstaršie dopravné prostriedky! 
/vozy, kone, dostavníky, plachetnice, koráby, džunky, bicykle …./ 
 
2. Pod�iarkni jednostopé vozidlá! 
/auto, bicykel, autobus, vlak, motocykel, moped, elektri�ka/ 
 
3. Na aké základné druhy rozde�ujeme železni�nú dopravu? 
/osobnú, nákladnú/  
 
4. Ako sa volá železnica premávajúca pod úrov�ou zeme ?  
/metro/ 
 
5. Ktorá je na Slovensku najdôležitejšia rieka s najrozšírenejšou dopravou ? 
/a. Váh b. Dunaj c. Hron d. Laborec/ 
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6. Kde na Slovensku sa vyrábajú automobily, a akých zna�iek ?  
/Bratislava - Volkswagen , Žilina - KIA , Trnava - Peugeot/ 
 
7. V roku 1994 bola vydaná prvá séria príležitostných známok Slovenskej 
republiky s námetom dopravy. Napíš názov série, �o je na nich zobrazené a ich 
nominálne hodnoty  
/Lode, 2 nákladné, jedna osobná. Hodnoty 5 Sk, 8 Sk, 10 Sk/ 
  
Kategória B,C,D 
1. Kto prvý na svete vyrobil parnú lokomotívu ?  
a. Stephenson v roku 1814 
b. Siemens v roku 1879 
c. Trevithick v roku 1803 
 
2. Na Slovensku sa v sú�asnosti vykonáva rekonštrukcia železni�nej trate 
Bratislava - Košice. Dochádza k modernizácii železni�ných staníc a nástupíš�. 
Akú rýchlos� dosiahnu vlaky po skon�ení rekonštrukcie ? 
a./ 160 km/h b./ 180 km/h c./ 200 km/h 
  
3. Od 1.februára 2009 platí nový cestný zákon. Vymenuj aspo� tri zmeny, ktoré 
priniesol!  
/ Zníženie rýchlosti v uzavretej obci na 50 km/h, povinné celoro�né svietenie, 
zákaz telefonovania a faj�enia po�as riadenia vozidla, pre cyklistov povinnos� 
nosi� prilbu mimo uzavretej obce a pre deti do 15 rokov aj v uzavretej obci, pre 
chodcov používanie reflexných prvkov, povinné používanie zimných pneumatík 
pri súvislej vrstve snehu a mrazu…/  
 
4. Aké druhy ekologickej dopravy sú zavedené vo Vysokých Tatrách? 
/elektrické vlakové súpravy, pozemná železnica, ozubená železnica, visutá 
lanovka/ 
 
5. V roku 2004 v sérii Technické pamiatky boli vydané dve známky. Na jednej 
z nich bol zobrazený : 
a./ trolejbus b./ Tatranský omnibus c./ lokomotíva d./ elektri�ka 

 
6. Napíš názov dvoch lesných železníc zobrazených na poštových známkach 
vydaných v roku 2005 v sérii Technické pamiatky a uve� ich nominálne 
hodnoty! / �iernohronská železnica 24 Sk, Vychylovka 33 Sk / 
 
Z otázok odbornej �asti budú pri písaní testu vyžrebované 2-3 otázky a �alšie 
otázky budú z odborného testu. Pripomíname, že otázky môžu by� 
preformulované tak, aby sa zachoval ich pôvodný obsah. 
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JUNIFIL �. 43 zostavil J. Mi�ka, predseda KM ZSF Neprešlo jazykovou úpravou, za prípadné chyby sa 

ospravedl�ujem.Odborné otázky k tematike FO Doprava zostavil PaedDr. Jozef Oško. 

 
Redak�ná úprava pre www.zsf.chtf.stuba.sk – webmaster ZSF 


