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Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich 
krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 46. �íslo vychádza (až) v marci 
2010. Svoje pripomienky, námety, poznámky, nové príspevky posielajte na adresu (zatia�) 

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

Editoriál 
 

Prišiel (vlastne už aj prešiel) január s okrúhlym letopo�tom 2010. Pre nás, �o robíme 
v mládežníckej filatelii bude zvláš� významný. Najmä preto, že na jese� bude po mnohých 
rokoch výstava JUNIORFILA v Nitre, kedy sa naša práca s mladými filatelistami prehupne 
po prázdninách po prázdninách do nového školského roku. Pripomínam to preto, aby sme 
svojich �lenov krúžku pripravili na výstavu a najmä udržali v krúžkoch, a posupujúcich dobre 
pripravili na finále filatelistickej olympiády, ktorá sa uskuto�ní ako obvy�ajne po�as kongresu 
MF v Nitre. Ako sa hovorí, zabijeme tak 2 muchy jednou ranou – v jednom termíne bude 
kongres MF, výstava, ktorú mladí filatelisti so záujmom iste navštívia a uskuto�ní sa aj finále 
FO. To všetko za jedny peniaze a v jednom �ase – teraz ale predpokladáme trvanie kongresu 
na 3 dni. Práca v krúžkoch bude možno náro�nejšia, ale s upravenými odbornými otázkami na 
základe pripomienok �lenov KMF a KM ZSF. Škoda, že komisia nedostala po�as trvania 
sú�aže FO žiadne pripomienky, alebo ani konkrétne návrhy v podobe vypracovaných otázok 
na odborné zameranie FO pod�a vášho názoru, vedúci KMF! 

 
 Na výstave JUNIORFILA sa skuto�ne bude na �o pozera�, protože nitrianski 

organizátori a ZSF ju pripravuju s medzinárodnou u�as�ou MF krajín V4.  
 
KM ZSF Vám želá ve�a úspechov v práci s mladými filatelistami.  
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
JUNIFIL �. 46 zostavil J. Mi�ka, predseda KM ZSF. 
Redak�ná úprava pre www.zsf.chtf.stuba.sk – webmaster ZSF 
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...A ešte jeden názor 
 
(ktorý som našiel na inernete, prekopíroval ho, bol bez podpisu autora, len s prezývkou. Je to 
jeden poh�ad, zrejme bývalého mladého filatelistu, ktorého názory stoja za pre�ítanie. Alebo 
za pou�enie?) 
 
…v�aka za �lánok, že vôbec nejaký vyšiel. Inak za nedostatok mladých filatelistov si môžu 
"starí" filatelisti sami, a to sa odvažujem tvrdi� ako pred ve�a rokmi dozadu :) x-násobný 
ví�az x-kategórií filatelistickej olympiády, kde boli tie pekné �asy, tí �o sa nám venovali bu� 
už nežijú alebo nemali sily pokra�ova�, v�aka však Bohu za tú "starú" gardu... a �alší starší 
filatelisti?  
 
Ve�ká �es� výnimkám, mnoho z nich h�adelo na to, ako obabra� mladé neskusené ucho a 
zarobi�, miesto toho aby si sami vychovali nasledovníkov..... 
 
Potom kon�ili tak, že ako dedi�stvo ich deti predávali ich zbierky priekupníkom za smiešne 
ceny, isto sa v hrobe obracali... tak to je aj jedna z horších charakterových ��t nášho národa...  
 
Nenašiel sa ani jeden špecializovaný filatelista, ktorý by sa podelil s prebytkami, aby nás 
vychoval, všetko sme si museli "krvopotne odkúpi�" a to napriklad pre nás, ktori sme zbierali 
SŠ alebo prvú republiku znamenalo odkupovat za nemožné peniaze... áno, pre mnohých je 
filatelia obchod, ale o to ide až v x-tom rade... ak si nevychováme na našom malom 
Slovensku nasledovnikov, skon�íme, kto uživí filatelistické obchody? Už teraz sme �aleko - 
�aleko za �echmi a bude horšie ke� sa pár zanietencov pominie, no �o už... akí sme 
�udia...takí sme filatelisti, alebo naopak??? 
 
A moja poznámka: neviem, �o robí tento �lovek teraz, ale �o, keby ako bývalý mládežník 
pomohol, nám – tým, ktorí ešte s mládežou robia? Sám by ukázal pri vedení krúžku najlepší 
príklad, ako pracova� s mládežou, pritiahnu� ku špecializácii a ako ich vôbec udrža� pri 
filatelii aj ako získa� �alších. Tento, miestami kontroverzný �lánok, som neupravoval, 
nepochybujem o úprimnosti pisate�a, preto som ho ponechal taký ako je, iba som miestami 
doplnil interpunk�né znamienka (�o by sved�ilo o tom, že je z cudziny?) JM 
 

Ako je to s mladými filatelistami v kluboch? 
 

Na Rade ZSF za�iatkom februára som dostal preh�ad, ako kluby nahlásili stav �lenskej 
základne – dôchodcov, �lenov v produktívnom veku a mládež. Dovolím si zoznámi� vás 
s tým, ako to v jednotlivých združeniach vyzerá. ZKF Bratislava uvádza v jednom KF 51 28 
spolu 23 �lenov KMF. Okrem toho uvádzajú �alšie 2 KF, že majú 3 – 4 mladých filatelistov, 
�o sa však nedá poklada� za prácu krúžku. 
 
Tak je to ale v každom �alšom ZKF. Napr. ZKF západného Slovenska uvádzajú KF 52 21 
Mel�ice 21 �lenov, 52 22 Levice 9 �lenov, 52 32 Malacky 7 �lenov, 52 51 Nitra 5 �lenov a 52 
53 Trnava 15 �lenov. Jeden KF (Galanta) uvádza 2 MF. 
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ZKF stredného Slovenska uvádza 9 KF s mladými filatelistami. Iba KF 53 10 Dolný Kubín 
uvádza 10 a 53 06 Liptovský Mikuláš 12 �lenov MF. Až 7 klubov uvádza že majú jedného, 2 
alebo 4 mladých filatelistov, ale o ich práci v KMF nie sú žiadne �alšie správy. 
 
Nakoniec tu máme východné Slovensko, kde je 7 mladých filatelistov v Košiciach v KF 54 01 
a 5 v Prešove, KF 54 02. Len jeden KF uvádza 1 mladého filatelistu. Celkom KF uvádzajú 
131 mladých filatelistov. 
Záver si urobte sami. Blíži sa �alšie rokovanie, �i správnejšie Valné zhromaždenie ZSF 
a s tým je spojená aj diskusia o aktivizovaní �lenstva, skvalitnení �innosti nielen v oblasti 
mládežníckej filatelie ale vôbec, o skladbe �lenskej základne, úprave Stanov a pod. Nemala 
by by� predmetom výro�ných �lenských schôdzí v roku 2011 a rokovaní na jednom 
z popredných miest aj mládežnícka filatelia? Ve� ako sa hovorí, mládež je naša budúcnos�. 
(Alebo je to už iba minulos�??? To hádam nie.) 
 

Modernizácia našej �innosti 
 

Mnoho ráz sa hovorí o tom, že propagácii filatelii a záujem o poštové známky medzi de�mi a 
mladými brzdia po�íta�e. Ako ich však využívame vo svojej práci? Ako využívame internet? 
Ako kluby propagujú svoju �innos�? Odpove� je ur�ite taká, že tu máme ešte všetci rezervy, 
ak nechcem otvorene poveda�, že sa v tejto práci vyskytujú nedostatky. Preto vyzývam 
(prosím) vedúcich KMF, ktorí majú vlastné mailové adresy, aby ich oznámili KM ZSF, na 
adr. micka@ttonline.sk aby takto mohli prípadné informácie dostáva� rýchlejšie. Je možné 
oznámi� aj adresy svojich vnukov alebo detí, ktorí ich majú a informácie vám sprostredkujú 
alebo vytla�ia na papier. 
 
Tak isto vám odporú�am navštevova� www stránky ZSF a portály Infofila.cz a Slovenská 
filatelia žije, kde sa ich autori snažia zverej�ova� všetko nové a tak sa vedúci KMF dozvedia 
zaujímavé aktuality z prostredia mládežníckej filatelie. Doterajšia odozva na publikované 
materiály je minimálna v JUNIFILe a praktické skúsenosti napr. na výstavách, sved�ia o tom, 
že mládežníci sú málo vedení k využívaniu PC na tvorbe exponátu, k odbornému popisu 
a textu v exponáte, prípadne aj k rysovaniu rámikov okolo známok a pod.  
 
Doteraz som videl takto upravovaný jeden - jediný exponát na predošlej bratislavskej 
Slovolympfile a to je dos� málo.(Ani porota si to zrejme nevšimla). Nezdá sa vám, že je to 
málo? Aj zlepšenie v tejto jednej oblasti nám pomôže k zvýšeniu kvality slovenskej 
mládežníckej filatelie, ktorá je od niektorých funkcionárov zväzu a porotcov priam 
systematicky kritizovaná... (Po zásluhe?) Zmení sa to? 
 

J. Mi�ka 


