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Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich 
krúžkov mladých filatelistov ZSF. Neprešlo jazykovou úpravou. 51. číslo vychádza (až) 
v októbri 2012 po začiatku šk. roka 2012-2013. Svoje pripomienky, námety, poznámky, nové 
príspevky posielajte na www adresu ZSF (http://www.slovenskafilatelia.sk), predsedovi KM 
ZSF PaedDr. Jozefovi Oškovi alebo predsedom regionálnych komisií mládeže. Číslo pripravil 
Ján Mička, vedúci KMF Trnava. 
 

Editoriál 
September  aj  október  sú  už  za  nami,  čo  znamená  ,  že  začiatkom  nového  školského  roka  začala 

činnosť v našich krúžkoch. Tí, čo robia pravidelne v KMF, vedia, že to znamenalo urobiť nábor žiakov 

v školských družinách alebo v triedach ZŠ, vyhodnotiť činnosť za minulý rok a poslať výsledky komisii 

mládeže  a na  ZSF. A samozrejme  nezabudnúť  sa  registrovať  v novom  školskom  roku  t.j.  poslať  na 

Sekretariát ZSF zoznam členov krúžku, vybraný členský príspevok potom spolu s dospelými do konca 

marca 2013 poslať ZSF. O tom, čo nás čaká v šk. r. 2012‐2013 sa dozviete neskôr zo Spravodajcu ZSF, 

ktorý iste prinesie plán práce KM ZSF. Ak sledujete internet a web ZSF, tak iste viete, že v Nitre bude 

začiatkom  júna 2013  slovensko‐česká výstava, vrátane  triedy mládeže. Ako  to bude  s filatelistickou 

olympiádou mládeže a kongresom, o tom budú informácie neskôr. 

 
Z dennej tlače... (o vzdelávacích poukazoch)... 

Vedúci krúžkov zápasia s nedostatkom financií na činnosť. Nemuseli by. Pretože z novín som 
sa dočítal o vzdelávacích poukazoch, ktorých používanie upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Vzdelávací poukaz slúži na realizáciu systému financovania záujmového vzdelávania, ktoré 
poskytujú školy a školské zariadenia. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na 
záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Pritom do záujmového krúžku nemusia chodiť 
žiaci jednej školy a riaditelia nesmú brániť žiakovi, aby odovzdal poukaz v tej škole, kde 
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chodí na záujmový útvar. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 
10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia 
záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota 
vzdelávacieho poukazu na rok 2012 je 2,9 €/mesiac = 29 €/rok. 
 
Toľko z novín a zo zákona. Takže, chcelo to iba to, aby váš KMF bol organizovaný pri škole, 
potom v zmysle vyššie uvedeného zákona by ste mali mať o financie, materiál, priestory na 
činnosť a pod. postarané. Ale bolo treba navštíviť riaditeľa školy, že chcete viesť krúžok, 
získať záujemcov na besedách o filatelii, urobiť plán práce na celý rok, pravidelne viesť 
krúžok, viesť evidenciu dochádzky a vyhodnocovať činnosť. A na konci šk. r. oznámiť, že 
ten-ktorý žiak úspešne navštevoval KMF, aby to triedna učiteľka zaznamenala na zadnej 
strane vysvedčenia. 
 
Chybou tejto informácie v novinách bolo len to, že bola uverejnená jeden deň predtým, ako sa 
končil termín odovzdávania vzdelávacích poukazov škole... Ale, o týchto veciach som už 
neraz diskutoval a informoval kolegov v komisii a vedúcich krúžkov. Stačí, ak si vyhľadáte a 
prečítate moje príslušné príspevky v mládežníckom okienku Spravodajcu. Kto má záujem, 
môže s tým počítať o rok, ale pozor, riaditeľ školy alebo učiteľ za vami nepríde a je možné, že 
aj vy budete musieť školu navštíviť viac ráz a riaditeľa o svojom zámere presvedčiť. Že 
filatelia má čo žiakom, a škole ponúknuť svojim obsahom a že činnosť KMF bude len a len na 
osoh. Ja vždy tvrdím (aj rodičom) na základe skúseností, že návštevou krúžku MF sa ešte 
nikto v školskom prospechu nepohoršil a že filatelia každému žiakovi aj škole pomáha. 
Kedysi bol v našej činnosti platný slogan Filatelia škole a – škola hrou. Nepripomína to 
niečo? 
 
Je trošku na škodu veci, že Slovenská pošta prehodnotila svoje zmluvy a v tej súvislosti aj 
dohodu so ZSF, ale môžeme povedať, že SP, a.s. a funkcionári POFISu, menovite vedúci 
POFIS Mgr. Martin Vančo, PhD. alebo Mgr. Monika Podolská na mládež nezabúdajú. 
Dôkazom sú odmeny mládeži a vystavovateľom na výstavách, na dňoch filatelie a pri iných 
podujatiach. Musí však za tým byť činnosť a výsledky. Skart, staršie katalógy, výbery 
známok sa nájdu v každom klube, prestaňme sa vyhovárať a pokúsme sa zmeniť, vlastne, 
zlepšiť situáciu s mládežníckou filateliou v jej organizovanosti... Je to iba v nás, v našom 
členstve, v našej ochote. Pritiahnime k činnosti ďalších vedúcich, aby omladili naše rady 
novou krvou, novými nápadmi a kvalitnejšou činnosťou. Komisia mládeže ZSF vás pozýva 
do práce... 

Súťaž aktivity 
Tlačivo na vyhodnotenie činnosti aj registráciu dostali prítomní predsedovia KM z regiónov 
na dňoch mládežníckej filatelie v júni vo Vzdelávacom centre SP Belušské Slatiny. Možno 
urobí trošku problém to, že iba nedávno skončila výstava v Poprade a jej výsledky započítate 
až v budúcom školskom roku, lebo tlačivo je na školský rok, teda na vyhodnotenie činnosti do 
konca prázdnin, do 31. augusta 2012. 
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Emdedé a Pexeso 
Pod týmito trošku zvláštnymi slovami nie je nič iné ako skratka MDD a filatelistická hra 
Pexeso. Totiž oslavy Dňa detí v Trnave sme vďaka porozumeniu Knižnice J. Fándlyho v ich 
priestoroch využili aj na turnaj detí v tejto hre. Pri niekoľkých stoloch sa stretli deti, ktoré si 
„odskočili“ do knižnice z Trojičného námestia, kde boli ostatné aktivity. Deti súťažili vo 
dvoch kategóriách – staršie aj mladšie z 1. stupňa ZŠ. Víťazi – ich mená nie sú rozhodujúce, 
je to iba príklad toho, že spestriť netradičnými činnosťami sa dajú aj také aktivity, ktoré 
pripravilo mesto alebo polícia s hasičmi, aj keď je to pre filateliu silná konkurencia. Ale aby 
som nezabudol a poďakoval, ceny v podobe pamätných listov, celín a ďalšieho filatelistického 
materiálu poskytol na požiadanie POFIS Bratislava. A trošku zo svojho času obetovali 
organizátori, vrátane pracovníčky odd. detskej literatúry KJF Trnava, predsedníčky 
Regionálnej KM Veroniky Chorvatovičovej. 
 

Na okraj jednej poznámky (nie jednej) výstavnej poroty 
So záujmom som si prečítal správu výstavnej poroty POPRADFILA 2012. Spozornel som pri 
hodnotení úrovne výstavy, keď, citujem “výstavná porota s potešením konštatuje progres 
viacerých exponátov v triedach dospelých a tiež v triede mládeže, ktoré majú dobrý potenciál 
na ďalší rozvoj. Na druhej strane niektoré nové exponáty (tradičná trieda, tematická trieda, 
trieda mládeže) vykazujú pretrvávajúce nedostatky, čo im neumožnilo získať kvalifikáciu na 
vyššie stupne filatelistických výstav. Z tohto dôvodu sa javí akútna potreba neustáleho 
odborného vzdelávania vystavovateľov a priamych osobných kontaktov porotcov s 
vystavovateľmi - VP odporúča príslušným zväzovým orgánom zapodievať	 sa situáciou vo 
vystavovateľskej činnosti, predovšetkým s cieľom podchytiť perspektívnych vystavovateľov a 
zabezpečenia ich individuálneho rozvoja.” 
 
Ak si dobre spomínam, je to hádam po prvý raz, že sa v správe poroty čiastočne pozitívne 
hodnotí trieda mládeže v prvej časti dlhého súvetia a ďalej sa spomínajú pretrvávajúce 
nedostatky aj s odporúčaním zapodievať sa situáciou vo vystavovateľskej činnosti 
príslušnými orgánmi ZSF, v našom prípade komisiou mládeže. Obidvoch výstav, 2. aj 3. st., 
sa v Poprade zúčastnila mládež so 14 exponátmi, s najvyšším hodnotením porotyu dvoch 
exponátov PZ medailou. Je to veľa a či málo? V každom prípade to odzrkadľuje aj stav 
zberateľskej činnosti medzi mládežou na jednej strane a úrovne organizátorskej práce pri 
tvorbe exponátov mladých filatelistov v krúžkoch a na druhej strane v prvom rade 
nedostatočnú prácu našich KF pri záujme o riešení otázok mládežníckej filatelie. Ak by 
novozvolená KM ZSF po valnom zhromaždení mala zlepšiť túto situáciu, tak sa musí oprieť 
jedine o nových vedúcich a nové krúžky mladých filatelistov.  
 
Tieto nové tváre do mládežníckej filatelie akosi neprichádzajú. Aj práca so “starými” (a to 
doslova) vedúcimi je prešľapovaním na mieste napriek podávaniu nových informácií a 
poznatkov od porotcov s medzinárodnými skúsenosťami, ako sú uverejňovane na portáloch, 
venovaných filatelii, ako to robí napr. web ZSF, Infofila alebo Dr. V. Jankovič. A potom nové 
poznatky z teoretickej roviny treba prenášať do vystavovateľskej praxe v nových KMF s 
novými členmi krúžkov. Zatiaľ sa však objavili poriedko, ale i to je potešiteľné, že vôbec sú. 
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Teda zlepšenie pre budúcnosť vidím v personálnej oblasti získaním nových vedúcich KMF. 
Problém nie je ani tak v tom, či deti majú záujem len o počítače alebo že nie sú peniaze na 
školenia. Filatelisti sa s funkcionármi stretávajú na svojich klubových schôdzkach, na 
výstavách a zberateľských trhoch, tam všade sa dajú získavať a prenášať nové informácie. Ale 
v prvom rade tu musí byť vlastný záujem zainteresovaných filatelistov a ich ochota obetovať 
mládeži svoju hodinku-dve voľného osobného času.  
 
A snoriť po zdrojoch nových poznatkov na internete a výstavách so zápisníkom v ruke pri 
oceňovaných mládežníckych aj „dospeláckych“ vyššie hodnotených exponátov. Nie je 
chybou ani nedostatkom pri mládeži chýbajúci hodnotný (finančne) materiál, ako skôr 
nedostatky v metodike tvorby, v neujasnenosti koncepcie alebo v usporiadaní a prezentovaní 
vystavovaného materiálu. Z úst porotcov som viac ráz počul názor pri hodnotení istého 
konkrétneho exponátu, že má šancu na vyššie hodnotenie pri lepšom rozdelení a usporiadaní 
materiálu, prepracovaním úvodného listu a to bez doplnenia čo len jednej-jedinej známky! Tu 
sú ochotní pomôcť ako členovia KM ZSF, tak aj porotcovia na výstavách pri besedách s 
vystavovateľmi priamo pri konkrétnych exponátoch.  
 
Ďalšie výstavy, plánované na r. 2013 ukážu, ako to myslíme vážne s rozvojom našej filatelie 
vôbec, a to nielen mládežníckej, či sme schopní pozastaviť trend poklesu záujmu a úrovne 
našej zberateľskej činnosti. Ako svedčia mnohé vydarené posledné podujatia klubov, napr. pri 
inauguráciách nových slovenských poštových známok alebo v publikačnej oblasti, kluby tu v 
organizačnej oblasti dosiahli pozoruhodné výsledky. K nim sa dá priradiť aj propagácia miest, 
osobností a podujatí príležitostnými poštovými pečiatkami, tieto úseky však môžu prispieť 
propagáciou filatelie k získaniu nových členov a následne postupne ku skvalitneniu 
vystavovateľskej činnosti. O to nám hádam ide všetkým, nie?     
         
 

Mgr. J. Mička 
KMF v školskom roku 2012 – 2013 

Komisia mládeže na západnom Slovensku mládeže nemá ešte všetky vyhodnotenia súťaže 
aktivity a tým aj prehľad o činných KMF. Aj napriek tomu (alebo práve preto) pripomína, že 
vedúci KMF by mali uvádzať nové registračné čísla KMF, nakoľko tie predošlé stratili 
opodstatnenie, lebo krúžkov je podstatne menej. KMF od šk. r. 2012-13 budú v písomnom 
styku s KM ZSF resp. sekretariátom uvádzať čísla: KMF Levice Z 01, KMF Nitra (Ing. 
Maniaček) Z 02, p. Hudec Z 03, KMF Melčice Z 04, KMF Malacky Z 05, KMF Trnava (ZŠ 
Nám. SUT) Z 06 a KJF Z 07. Keď pošlú registráciu so zoznamom členov ďalšie KMF, 
regionálna KM im nové čísla pridelí. Podobné opatrenie vykonali aj KM ZKF v ostatných 
regiónoch a v Bratislave. 
 
A na záver – čím som začal hodiny v KMF 
Samozrejme okre iného. Lebo som mal na začiatok veľa žiakov z prvého stupňa ZŠ, ktorí si 
priniesli svoje „albumy“ s množstvom rôznych známok, tak: 
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1. vyradili sme všetky roztrhané, pokrčené a špinavé známky. Namiesto albumu sa žiaci 
naučili používať „zásobník“. 
2. Z novín, z rubriky Počasie som postupne nastrihal mapy Slovenska a rozdal som ich 
deťom. Nalepili si mapku na list A4 a keď dostali niekoľko známok s mestami Trnava, 
Piešťany, Košice, Bratislava a pod. prilepili tieto známky okolo mapky a názov mesta spojili 
so známkou. Skrátka filatelistický zemepis aj malá prax, naučiť sa pracovať s nálepkou. Atď. 
 

Zostavil: Mgr. Ján Mička 
Pre potreby webu ZSF upravil M. Polovka, administrátor stránky 
 


