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Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov 

mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 45. �íslo vychádza v polovici novembra 2009. 

Svoje pripomienky, námety, poznámky, nové príspevky posielajte na adresu (zatia�) predsedu KM 

ZSF: Mgr. Ján Mi�ka, Rovná 4, 917 00 Trnava. 

 

Editoriál 
 

A mali sme tu september, prešiel október aj november a blíži sa december. Kalendár spomínam 

preto, že za�ala práca v krúžkoch, bolo treba urobi� registráciu, prišli aj nieko�kí noví �lenovia 

KMF a koncom roku treba na sekretariát ZSF zasla� cestou klubu, aký je stav �lenov vrátane 

mládežníkov. So zahájením �innosti súvisí úloha prerokova� plán práce v krúžku, pripravi� sa na 

výstavy v roku 2010 (má by� v Nitre po nieko�kých rokoch národná výstava poštových známok 

JUNIORFILA), kongres MF a finále FO sa uskuto�ní v Liptovskom Mikuláši. Toto �íslo 

spravodajcu KM ZSF na uvedené podujatia reaguje.  

 

Tak ve�a chuti do práce v novom školskom roku (aj ke� sa približuje koniec roka…) všetkým 

vedúcim krúžkov a pracujúcim v mládežníckej filatelii želá Komisia mládeže ZSF.   
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Výsledky sú�aže aktivity v regióne STREDNÉ SLOVENSKO 

 

Regionálna komisia mládeže vyhodnotila sú�až aktivity KMF príslušného regiónu za školský rok 

2008/2009. 

 

Štyri KMF poslali podklady pre vyhodnotenie sú�aže aktivity. Vyhodnotenie bolo vykonané pod�a 

kritérií vypracovaných KM ZSF. Najviac bodov získali tie krúžky, ktoré sa zú�astnili všetkých kôl 

filatelistickej olympiády a výstav. Body sa pride�ovali aj za usporadúvanie propaga�ných výstaviek 

známok, návštevu výstav, dopisovanie, v�asné zaslanie hlásenia o �innosti KMF a jeho ukon�ení. 

 

Na prvom mieste tak ako po minulé roky sa umiestnil KMF S-02 Dolný Kubín pod vedením Márie 

Luptákovej skúsenej vedúcej KMF držite�ky Zlatého �estného odznaku ZSF. Jej prácu si o to viac 

vážime, že k svojim zverencom dochádza až z Brna. 

 

Vo finále filatelistickej olympiády v Poprade získali mladí filatelisti z nášho regiónu 4 prvé miesta z 

piatich možných. / dva prvé miesta získal KMF D. Kubín a 2 prvé miesta KMF L. Mikuláš/ 

 

1. KMF S-02 Dolný Kubín /vedúca Mária Luptáková/ ………………...1 500 bodov 

2. KMF S-01 Liptovský Mikuláš /vedúci Dr.Jozef Oško/……………….1 040 bodov 

3. KMF S-05 Ružomberok /vedúci Mgr. Viliam Weiss/ ……………….....150 bodov 

4. KMF S-03 �adca /vedúci Ján Morav�ík/ ………………………….........110 bodov 

 

�alšie KMF neposlali hlásenie o �innosti svojho krúžku. Jedná sa o KMF v B.Bystrici, B.Štiavnici, 

Ve�kom Rovnom. 

 

Dr.Jozef Oško, predseda RK ZSF 


