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Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich
krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 48. íslo vychádza (asi)
v decembri 2010. Svoje pripomienky, námety, poznámky, nové príspevky posielajte ešte na
adresu: Mgr. Ján Mi ka, Rovná 4, 917 00 Trnava alebo predsedom regionálnych KM ZSF,
ktorými sú Ing. Josef Ran ák, zást. predsedu KM ZSF (Poprad) a PaedDr. Jozef Oško
(Liptovský Mikuláš).

Editoriál
Prišiel december letopo tu 2010. Pre m a, ktorý som vä šinou sám doslova „lepil“ slová a
riadky k náplni tohto miniperiodika, aby tí, o robia v mládežníckej filatelii, mali aspo ob as
nie o na pre ítanie zo svojej oblasti. Ponechám bokom i významnej a oce ovanej, alebo
nedocenenej. Každý nech si myslí svoje. Ja tiež. Aj ke pre m a to znamená, že je to jedno
z posledných ísel, ktoré tvorím. Zdravie mám len jedno. Preto tu budú informácie
z posledného kongresu MF v Nitre a výsledky finále 37. ro . FO. Výsledky výstavy
JUNIORFIA boli spracované a vydané organiza ným výborom, sú pod a m a na vynikajúcej
úrovni, tak nechcem by duplicitný. Dozviete sa ich zrejme z oficiálnych kanálov ZSF - web
ZSF alebo Spravodajca). Ke že sa blíži koniec roka, nezabudnite zasla zoznam svojich
lenov a odvies príspevky za MF na Sekretariát ZSF alebo tajomníkovi svojho KF, aby sme
nemali dvojaké a rozporné údaje o po toch mladých filatelistov. A ešte sa chcem
ospravedlni , že predošlé íslo ste dostali tiež s uvedením ísla 48 (poštou), na webe ZSF je
uvedené správne, lebo webmaster ma upozornil, že je ozna enie chybné.
KM ZSF Vám želá ve a úspechov v práci s mladými filatelistami.
JUNIFIL . 48 zostavil J. Mi ka, ved. KMF v Trnave
Redak ná úprava pre www.zsf.chtf.stuba.sk – webmaster ZSF
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Národné kolo 37. ro níka filatelistickej olympiády – Chrá me prírodné
a životné prostredie – Nitra 2010
V piatok a v sobotu 19. a 20. novembra 2010 usporiadala Komisia mládeže ZSF finále
filatelistickej olympiády ako hlavnú

as

programu Kongresu mladých filatelistov.

Organizátorom podujatí boli (už po ko ký raz?) osved ení filatelisti z nitrianskeho klubu
filatelistov a dôvodom konania v Nitre v takom neskorom termíne preto, že sa sú asne konala
výstava poštových známok JUNIORFILA. Nieko kí ú astníci kongresu, i už sú ažiaci alebo
delegáti, boli aj vystavovatelia, takže „bojovali“ na dvoch frontoch. Výstavu si, samozrejme,
pozreli všetci ú astníci z radov mladých filatelistov aj ich vedúci v sprievode a pod odborným
výkladom tajomníka poroty výstavy JUNIORFILA dr. Jozefa Ošku, ktorý sa zastavil s
návštevníkmi takmer pri každom exponáte a upozornil na jeho klady aj nedostatky, o bolo
pre všetkých mimoriadne pou né.
Podujatie sa konalo na dvoch miestach: v priestoroch Ponitrianskeho múzea a v ne alekom
hoteli Barna, kde boli ú astníci ubytovaní. V múzeu sa po ubytovaní v hoteli uskuto nilo
otvorenie podujatia za ú asti predsedu ZSF p. Miroslava

aršíka, predsedov komisií mládeže

ZKF Bratislavy a ostatných krajov. Sú ažiaci za ali tradi ne testom zo znalostí odborných
filatelistických a poštových otázok, doplnených tematickou as ou FO. Vyskytli sa niektoré
menšie problémy z dôvodov preformulovania niektorých otázok oproti tým, ktoré dostali
mladí filatelisti na prípravu (prepá te!, pozn. JM), ale zdá sa, že regulárnos sú aže to
neovplyvnilo.
Po teste bola krátka prestávka a po nej nasledovala tvorba albumových listov miniexponátu
pod a kategórií olympiády na danú tému. Testy vyhodnocovala dvojica Ing. J. Mania ek
a Ing. J. Ran ák, pri hodnotení exponátov sa komisia rozšírila o predsedu dr. Jozefa Ošku a p.
Danku Schmidtovú. Výsledky bodových hodnotení zo znalosti otázok testov aj hodnotenia
úrovne miniexponátov sú uvedené v tabu ke v závere príspevku. Možno poveda , že úprava
albumových listov aj ich tematické spracovanie bolo na dobrej úrovni, odzrkad ovalo
pochopite ne vek sú ažiacich aj ich doterajšie získané skúsenosti.
Po vynikajúcej ve eri sa v piatok uskuto nila porada predsedov komisií mládeže, ktorej
programom bolo prerokovanie aktuálnych otázok mládežníckej filatelie. Sú až aktivity za
minulý šk. rok a nová registrácia v podstate ešte bežia (a je to náro nejšie ako po minulé
roky), ale je nutné v komisiách vyhodnoti

innos za minulý rok a odosla ju predsedovi KM
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ZSF. A pochopite ne, registrácia v krúžkoch by nemala by rozdielna ako hlásenia stavu
lenov MF klubmi s odvedením finan ných prostriedkov – lenského á 1 Euro.
Dlhšia diskusia nastala pri návrhu programu a témy FO v budúcom (vlastne už v sú asnom!!!
roku) s ur ením témy na zameranie Kozmos (50. výro ie letu J. Gagarina). Po diskusii sa
ú astníci zasadania vyslovili za návrh, aby sa kongres konal (po prerokovaní a súhlase so
zodpovednými pracovníkmi SP) v Belušských Slatinách v Školskom stredisku SP
a s tematikou innosti pošty, jej histórie, návrhmi známok detí, zaujímavými filatelistickými
hrami, tvorbou kolektívneho exponátu na históriu poštovníctva vlastného regiónu a pod. Ide
zatia o hrubý ná rt, na ktorý KM ZSF vypracuje projekt a nechá ho schváli ako R ZSF tak
aj prerokova so SP.
Sú aže FO sa zú astnilo 14 detí a mládeže v 5 kategóriách. Z rôznych prí in neprišlo pä
finalistov, prekvapujúco z Nitry a z Dolného Kubína, pretože ich vedúca p. Luptáková mala
autonehodu. V každom prípade tohoro ná ú as finalistov je jedna z najnižších, aká vôbec
bola. Je to na zamyslenie nie komisie mládeže, ale v prvom rade klubov filatelistov, aby prácu
s mladými filatelistami pri KF povýšili na také miesto, aké si zaslúži. Aby to nebola len vec
proklamácie, že je to nutné, je to potrebné pre budúcnos filatelie at ., ale musí sa to sta
vecou nášho filatelistického srdca. (Na o nám treba odporú a , aby komisia mládeže omladila
svoje rady, aby zapojila do innosti v krúžkoch mladších vedúcich (!), aby sa skvalitnila
úrove mládežníckej filatelie na výstavách, najmä v zahrani í a pod., to samotná komisia
nevyrieši, ak kluby nezískajú pre prácu s mladými filatelistami svojich lenov, ak v klube
nenájdu priestor pre innos mladých filatelistov, ak si v klube nevyriešia svoje personálne
problémy v tejto oblasti...Takýchto rád už Komisia mládeže ZSF aj v regiónoch dostala dos ,
ale treba prejs ku konkrétnym inom, pomôc (a vôbec nemám pritom na mysli známe
príslovie: dajte mi udí, ja to urobím!!“ )
Ak napríklad niekto kritizuje, že na otvorení JUNIORFILy v Nitre koncom novembra t.r.
o 17. hod. ve er nebolo vidie mladých filatelistov, tak si musí uvedomi , že dospelý lovek
vycestuje aj na 50 km vzdialenos sám, ale s de mi treba ís , aj ich odvies spä domov, je tu
zodpovednos pred rodi mi, aj po as cesty, a že ich treba vypýta zo školy, napísa základné
informácie rodi om, kde sme išli, kedy sa vrátime, o si majú vzia so sebou at . A koniec
koncov: vedúci majú, ako to poznám, nielen 40, 50, ale poniektorí 60 - 70 (to tí mladší), ba už
máme medzi sebou 80-nikov, blížiacich sa oskoro k 90-ke!!!
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Alebo iná vec, podobná tejto: Na jednej (?) výstave pred nieko kými rokmi bol De mládeže,
ale organizátori sa uspokojili s tým, že v ten de na podujatí sme videli len sami seba, lebo
sme tam boli iba my, ú astníci kongresu mladých filatelistov. A kde boli deti z 10 základných
škôl v meste? Aká bola propagácia? Nesta í vyda vyhlásenie, v ktorom popíšeme situáciu, že
chceme zmeni to alebo ono. Tu treba konkrétne kroky, pre budúcnos nášho koní ka treba
vykona nie o iné... Ale vrá me sa k olympiáde.
Vyhodnotenie oboch astí sú aže spracoval dr. Jozef Oško a výsledky FO odovzdal ešte v ten
ve er p.

aršíkovi na vypísanie diplomov. V sobotu ráno po ra ajkách v múzeu sa uskuto nil

záver kongresu a vyhodnotenie finále. Zástupcovia SP, a.s., vedúci POFIS-u Mgr. Martin
Van o, PhD., a vedúca odd. marketingu Mgr. Veronika Kope ná priniesli a odovzdali
odmeny finalistom na 1.- 3. mieste – zásobníky a sety s ro níkom slovenských známok,
suveníry, skart, sklada ky s informáciami o známkach s popisným nominále (o ktorý bol na
stole ve ký záujem), poháre s logom SP a iné.
alšie odmeny finalistom zabezpe il RNDr. Michal Zika (zásobníky) a p. D. Schmidtová
(knižky z vydavate stva SPN) ako aj organizátori kongresu pre každého ú astníka ako suvenír
pohár. Okrem toho dostali všetci visa ky na k ú e, k ú enky a samolepky. Odmenení boli
nadmieru spokojní štedros ou spomínaných darcov aj organiza nou innos ou nitrianskych
filatelistov. KM ZSF im úprimne akuje.
V prednáškovej sále sa okrem vyhodnotenia uskuto nila autogramiáda tvorcu slovenských
známok ak. mal. Doc. Igora Bencu. Jeho podpisy v knižke, na hár ekoch alebo v kronike
zostanú pekným suvenírom a spomienkou na konanie kongresu v Nitre.
Po obede s chutnými palacinkami navyše nasledovalo už len vyhodnotenie JUNIORFILy, kde
boli oficiálne vyhlásené výsledky najlepších vystavovate ov s preberaním diplomov na
medaily a vecných cien.
Vyhodnotenia sa zú astnili aj predstavitelia MABEOSZu, ktorí vyslovili spokojnos
s výstavou a želali by si, aby viacero exponátov slovenských mladých filatelistov videli aj
v Ma arsku. Pritom v hodnotení poroty sa konštatovalo (vo ne citujem) že na výstave neboli
exponáty, ktoré by nás úspešne reprezentovali v zahrani í. Týka sa to aj exponátov, ktoré
porota hodnotila PZ medailu (1 exponát) VS/S medailou (6/4 exp.) ?- poznámka JM.
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Výsledky finále 37. ro níka filatelistickej olympiády
Kategória Z
P. .

Meno

Reg.

Test. Exp.

Spolu

1.

Nela Gloriková

VSL

34

46

80

2.

Juraj Fekete

SSL

30

39

69

Kategória A
P. .

Meno

Reg.

Test. Exp.

Spolu

1.

Martina Poulíková

SSL

38

44

82

2.

Michal Januš ák

ZSL

37

31

68

Test. Exp.

Kategória B
P. .

Meno

Reg.

Spolu

1.

Lukáš Oško

SSL 39

46

85

2.

Martina Brtošová

SSL 38

44

82

3.

Andrej Lovász

ZSL 37

43

80

4.

Vladimír Mlynský

VSL

30

36

66

5.

Veronika Chorvatovi ová

ZSL

31

27

58

6.

Gabriel Szalay

BA

21

20

41

Kategória C
P. .

Meno

Reg.

Test. Exp.

Spolu

1.

Jakub Ková

BA

28

45

73

2.

Zuzana Petrovská

VSL

36

33

69

Kategória D
P. .

Meno

Reg.

Test. Exp.

Spolu

1.

Vladimír Hanušniak

SSL

37

48

85

SSL

33

47

80

2. Jakub Grman
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A to ešte nebolo všetko, lebo sa uskuto nilo aj žrebovanie Ankety návštevníkov výstavy, kde
dvaja mladí filatelisti dostali nádherné ceny slovenských známok, a tak všetci mohli
odchádza domov s množstvom cien aj balí kami na cestu. Avšak to naj- naj-, ktoré si
ú astníci brali domov so sebou, boli nové poznatky, skúsenosti a priate stvá zo spolo ne
prežitého dvojd ového pobytu v tomto staroslovenskom mete – v historickej Nitre.
A ak by mali ú astníci kongresu hodnoti , ako sa lenovia poroty, organizátori kongresu na
ele s predsedom ZSF p. Miroslavom aršíkom o nich starali, nepochybne by to bola zlatá
medaila s blahoželaním detskej poroty. Teda: ešte raz úprimná v aka, Nitrania!

Ko ko nás bolo v r. 2010?
Na decembrovom zasadaní Rady ZSF a následne aj poštou písomne dostali lenovia preh ad
o odvedení lenských príspevkov, ktoré sú podkladom na to, aby ZKF dostali svoj podiel
lenského na vlastnú innos .
Pretože napr. pri príprave výstava JUNIORFILA v Nitre dostala komisia mládeže od
organiza ného výboru dopyty na to, i je ten – ktorý prihlásený vystavovate skuto ne lenom
ZSF, h adal som v starých registra ných listoch údaje o mladých filatelistoch a ich dátum
narodenia pre správne zaradenie do vekovej kategórie a pod. Nebudem tu uvádza odlišnosti,
ktoré som pritom zistil, že na prihláške alebo exponáte vedúci(?) alebo mládežník uviedol iné
krstné meno, ako mal v registra nom liste, alebo nebol uvedený vôbec (!) alebo boli omyly pri
dátume narodenia.
Prosím vedúcich, aby pri údajoch v najnutnejších tla ivách uvádzali jednotné údaje.
A správne. Teraz pri štatistike ZSF o platbách som dostal tieto údaje za rok 2010, že lenmi
KMF bolo:
za Bratislavu KF 51-28 19 mladých filatelistov, KF 51-34 3 MF a 51-91 4 MF, v Bratislave
spolu 26 mladých filatelistov, o je menej ako bolo uvedené na za iatku roku.
Západné Slovensko KF 52-22 Levice 8 MF, 52-25 Galanta 2 MF, 52-51 Nitra 8 MF a 52-52
Trnava 14 MF. Spolu 32, pritom neviem, pre o neboli v preh ade uvádzaní aj mladí filatelisti
z Mel íc.
Stredné Slovensko má stav mládežníkov: KF 53-02 Ružomberok 4 MF, Lipt. Mikuláš 53-06
12 MF, D. Kubín 53-10 9 MF, KF Žilina 53-19 6 MF, KF adca 53-24 5 MF a kluby
v Považskej Bystrici, Dudinciach a v Byt i uvádzajú 1-2 MF. Spolu stredoslovenský región
40 MF.
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Východoslovenský región uvádza v KF Košice 54-01 5 MF, KF 54 02 Prešov 2 MF a Poprad
KF 54-17 5 MF.
Ak ste zistili rozdiely, že máte iný po et mládežníkov, ako je uvádzaný v preh ade, napíšte
komisii mládeže alebo p. tajomní ke na sekretariát ZSF.
o z toho vyplýva? Ak má krúžok normálne pracova pod a školských zásad ako krúžok, mal
by ma aspo 5 lenov, nie však viac ako 15. A schádza sa týždenne pod a ur itého
programu, vedúci poda o tom správu klubu na V S a komisii mládeže posla zoznam lenov
s uvedením základných údajov (dát. narodenia, bydlisko, škola). Pod a zákona o ochrane
osobných údajov nežiadame r. . a s týmito údajmi bude ZSF narába ako s utajovanými
skuto nos ami, tak, že nebudú zneužité. Ak ale máte ako lena KF mladého filatelistu, ktorý
platí lenský príspevok, zú ast uje sa klubových podujatí a aj sa mu venujete osobne, je to
chvályhodné. Komisia mládeže však nemá absolútne žiadne informácie o innosti niektorých
„KMF“, o ich vedúcom a aktivitách krúžku. Žiadne výstavy, žiadne exponáty, žiadna
filatelistická olympiáda – aby ste rozumeli, uvádzam to, kde sa mladí prezentujú navonok.
A netýka sa to z aleka len tých klubov, ktoré majú formálne zapísaných ako lenov 1 – 2
mladých filatelistov.
Samozrejme, pod a Stanov ZSF sú mladí filatelisti rovnocenní s ostatnými lenmi zväzu pri
odbere noviniek, lenskej prémie, ú asti na schôdzkach, ale pod a všeobecne platných
zákonov to vo všetkom nemôže by pravda, lebo ako zatia ešte nedospelí (do 18 rokov) napr.
nemajú právo voli ani by volení do orgánov ZSF at . Aj ke na druhej strane máme na
výstavách vekovú skupinu MF ktorí majú 18-21 rokov, teda tí už sú v zmysle zákonov
dospelí.
Berte prosím tieto riadky ako ur itú snahu zavies poriadok do našej evidencie, aby tu neboli
rozpory, ktoré by mohli by chápané inak...(Napr. že KM ZSF sa bráni vystavovaniu lenov
niektorých KMF).

Ján Mi ka
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