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

krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 47. �íslo vychádza v septembri 

2010 na za�iatok šk. roka. Svoje pripomienky, námety, poznámky, nové príspevky posielajte 

na www adresu ZSF alebo predsedom regionálnych komisií mládeže, ktorými sú Daniela 

Schmidtová, Bratislava, zastupujúci predseda KM ZSF Ing. Josef Ran�ák (Poprad), PaedDr. 

Jozef Oško (Liptovský Mikuláš). �íslo pripravil Mgr. Ján Mi�ka, ved. KMF Trnava. 

 

Editoriál 
Prišiel september a to znamená za�iatok nového školského roka. Pre všetkých, �o robia 

v mládežníckej filatelii je to aj za�iatok �innosti filatelistického krúžku, spojený s prijímaním 

nových �lenov a pre tých, ktorí v práci pokra�ujú, príprava na jesenné podujatia. Mladí 

vystavovatelia ale aj ostatní záujemci iste využijú možnos� a pôjdu v novembri do Nitry, kde 

bude medzinárodná výstava JUNIORFILA a kongres mladých filatelistov spolu s finále 

Filatelistickej olympiády. Pripomínam to preto, aby ste svojich �lenov krúžku pripravili na 

výstavu bu� ako vystavovate�ov alebo ako návštevníkov-pozorovate�ov a najmä udržali ich 

v krúžkoch. Pre postupujúcich z krúžkových a krajských kôl je spolo�ná úloha vedúcich so 

sú�ažiacimi dobre sa pripravi� na závere�né kolo tohoro�nej filatelistickej olympiády. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

JUNIFIL �. 47 (tentoraz v zostru�nenej forme) zostavil J. Mi�ka, ved. KMF v Trnave  

Redak�ná úprava pre www.zsf.chtf.stuba.sk – webmaster ZSF 
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Ko�ko nás je? 
V sobotu 4. septembra bola v Bratislave Rada ZSF a ú�astníci zasadania dostali preh�ady o 

�lenskej základni ZSF pod�a najnovšieho stavu. Už som uvádzal po�ty KMF v jednotlivých 

ZKF, ale nezaškodí ich pripomenú� alebo poopravi�: Bratislava – 30 MF, záp. slovenský ZKF 

50 MF, stredoslovenský 40, východoslovenský iba 12 (bez Košíc?). Po�ty sú pod�a toho, ako 

KF odovzdávali �lenské príspevky na r. 2010 za �lenov KMF. (A niektoré KMF, resp. 

príslušné kluby nezaslali ani registráciu, tj. zoznamy �lenov na ZSF alebo komisii mládeže). 

Pod�a �oho má komisia posudzova� prípadnú správnos� prihlášok mládežníkov na výstavy a 

správnos� ich zaradenia do výstavnej vekovej kategórie? 

 

Záver si urobte sami. Vzh�adom na organizáciu kongresu mladých filatelistov, finále FO a 

pod., bude asi nutné pri organizovaní podujatí rešpektova� v tomto roku uvedené pomerné 

zloženie �lenskej základne mládežníckej filatelie. 

 

Na �o nezabudnú� 
 

Rada ZSF prijala uznesenie, k príprave budúceho Valneho zhromaždenai ZSF v roku 2012, 

aby sa v KF prerokovali a pripomienkovali základné dokumenty ZSF (Stanovy, Oreganiza�ný 

poriadok, Výstavný poriadok) . Je to príležitos� aj pre vedúcich KMF, aby pripomienkovali 

tie �asti, ktoré sa týkajú mladých filatelistov, vedúcich a KMF. Pripomienky zasielajte na 

Sekretariát ZSF alebo príslušnému ZKF. 

 

Dni filatelie Slovenska (aj iné) 
XXII. ro�ník DFS sa konal na záver septembra v Ružomberku s cie�om a obsahom 

skvalitnenia práce s mládežou. Vzh�adom k zameraniu DFS sa ich zú�astnilo málo vedúcich 

KMF(vôbec) a to nespomínam miesto podujatia a Stredné Slovensko. V bulletine DFS vyšiel 

podnetný �lánok PaedDr. Jozefa Ošku, predsedu R KM ZSF a vedúceho KMF Liptovský 

Mikuláš, ktorý som odporú�al „zavesi�“ na web ZSF aj uvies� v pripravovanom katalógu 

výstavy JUNIORFILA Nitra. Stojí za pre�ítanie vzh�adom na hodnotenie minulosti a cesty do 

budúcnosti mládežníckej filatelie na Slovensku. 

 

V bulletine bolo na záver uverejnené aj MEMORANDUM, ktoré by pri realizácii zámerov 

DFS malo napomôc� zvyšovaniu úrovne a skvalitneniu mládežníckej filatelie Slovenska, 



 3 

ktorá je najmä v poslednom �ase to�ko kritizovaná. Moja otázka: Je cestou k úspešnej práci 

s mladými kritika, že „to nejde“, „inde sú mladí filatelisti lepší“ alebo ukáza� sám osobne, 

v konkrétnom krúžku, s konkrétnym mladým filatelistom ako to robi�, skrátka ukáza� vlastný 

príklad práce s mládežou týžde� �o týžde�, 1-2 hodiny a zadarmo... A strata �asu? Mne chodí 

na KMF chlapec, ktorého dedko vozí autom z opa�ného konca mesta a trvá mu to pravidelne 

vždy v dopravnej zápche (piatok o 15.00 h) takmer hodinu!  

 

Máte prístup k internetu? 
Otázka súvisí s predošlou myšlienkou a s výzvou, aby ste na KM poslali svoju www adresu, 

aby sa informácie alebo aj JUNIFIL k vám dostal rýchlejšie. Reagoval iba jeden vedúci 

KMF...  

 

Znamená to, že naši mládežníci nepracujú s touto modernou technikou? Ako sa hovorí: Nikdy 

nie je neskoro (za�a�). A nemali by sme dopusti�, aby naše deti v krúžkoch boli „múdrejšie“ 

ako my, vedúci. Aj ke� aj mne sa to pri stretnutí s vnukom zdá, že je to pravda... 

 

Sú�až aktivity a registrácia. 
Ak je prílohou JUNIFILU príslušné tla�ivo, nezabudnite ho vyplni� a zasla� svojej komisii 

mládeže. Niektoré KM v regiónoch aj s krúžkami tak už urobili, teda sa ich to netýka. 

Nezabudnite, že hlásenie o aktivite v minulom šk. roku a registrácia krúžku v šk. roku 2010 – 

2011 môže ma� vplyv na pomoc vášmu KMF zaslaním skartu a známok, FDC vydané poštou 

v roku 2009. 

 

 

Ján Mi�ka 


