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Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich
krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 34. číslo vyšlo (asi)
koncom októbra 2007. Svoje pripomienky, námety, poznámky a príspevky píšte na adresu
predsedu KM ZSF: Mgr. Ján Mička, Rovná 4, 917 00 Trnava.

Editoriál
Nezabudli ste? V minulom čísle JUNIFILu som vedúcich KMF vyzval, aby nezabudli
na to, že je tu september a s ním začiatok školského roka. Vlastne tento mesiac už prešiel (aj
október) a treba začať s prípravou v krúžkoch. Ja som prešiel 4-5 oddelení školského klubu na
jednej škole a prihlásilo sa 12 nových záujemcov.
Na prvú schôdzku prišlo 5 a viacerí „starí“ , pričom mám aj niekoľko „diaľkarov“ ako
im hovorí Janko Maniaček. Viem o aktivitách v iných kluboch – napr. na výročnej schôdzi
KF v Nitre hovoril p. Maniaček st. o tom, že rokujú v priemyselnej škole o založení krúžku,
v Bratislave p. Schmidtová príde s jednou triedou na besedu o filatelii počas výstavy
Slovensko – Poľsko, niektoré nové košické aktivity na kongrese v Ružomberku spomínal
prof. Maraček, atď. A teda ak na niečo netreba zabudnúť, tak čo najskôr poslať výsledky
registrácie na vašu regionálnu komisiu mládeže. Tlačivo ste dostali spolu s minulým číslom
JUNIFILu.
A po druhé. Už bolo treba zaslať tlačivo vyhodnotenia súťaže aktivity za minulý
školský rok, aby sme za ním dali už definitívnu bodku.
1

Športom ku zdraviu
Pokyny k organizovaniu 35. ročníka FO v šk. roku 2007/08
Vedúci krúžkov mladých filatelistov a súťažiaci v národnom kole Filatelistickej
olympiády dostali na záver Kongresu mladých filatelistov v Ružomberku informáciu, že 35.
ročník filatelistickej olympiády mládeže bude mať tému Športom ku zdraviu. Pretože rok
2008 je olympijským rokom, bolo navrhnuté, aby téma FO bola s podobným zameraním.
Bližšie rozvedenie témy nie je určené. Komisia mládeže ZSF v tomto letáku iba
odporúča ako vhodné námety, resp. súvislosti napr. vyjadriť v miniexponáte vzťah športu
a zdravia, význam správnej životosprávy pre mladého človeka, boj proti drogám, boj za
čistotu športu – fair play, význam turistiky, pobyt na čerstvom vzduchu, turistiku, harmonický
rozvoj osobnosti človeka, ideál antickej kalokagatie a jeho odkaz dnešku a ďalšie.
Komisia mládeže ZSF však upozorňuje na niektoré zásady alebo zmeny oproti
predchádzajúcim ročníkom FO, ako boli prerokované na rozšírenom zasadaní komisie
mládeže v Ružomberku.
Pokračuje organizovanie súťaže pre kategóriu D. Prehľad vekových skupín a počtu
albumových listov v miniexponáte sa nemení. Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci vek
súťažiaceho, aký má mladý filatelista 1. januára 2008, teda v roku, kedy sa bude konať
záverečné národné kolo súťaže. Rozsah miniexponátov je
Z

8 – 10 rokov 1 albumový list

A

11 – 12

2 listy

C

16 – 18

3 listy

B

13 – 15

2 listy

D

19 – 21

3 listy

Počet albumových listov miniexponátu platí rovnako pre všetky kolá FO: krúžkové,
krajské aj národné kolo (finále). Súťažiaci kategórie Z a A si môžu pre miniexponát vybrať
rastrovanú aj nepotlačenú časť albumového listu. Súťažiaci v kategóriách B,C a D musia
pracovať na „čistej“ nepotlačenej ploche listu. Albumové listy si do krajského kola aj finále
súťažiaci môžu priniesť vlastné, (ale nesmú byť vopred nijakým spôsobom označené!)
Poštový materiál je vlastný, prípadne vedúceho KMF. Výber známok určených na použitie
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v miniexponátoch k zvolenej téme olympiády je v tomto roku obmedzený iba na
slovenské a československé poštové známky, prípadne aj české známky. Platí to aj
o ostatnom filatelistickom materiále (FDC, poštové hárčeky, príležitostné pečiatky a pod.).
Prípadné použitie iných zahraničných známok bude mať za následok diskvalifikáciu. Uvedené
opatrenie má prispieť k väčšiemu záujmu o naše vlastné poštové známky a k prehĺbeniu
znalostí o našich známkach.
Celinu, celistvosť a FDC možno použiť iba v kategórii B,C a D, poštový hárček
menšieho formátu a výstrižok (1 ks) možno použiť v každej kategórii. V kategóriách Z,
A môže byť text písaným písmom, ostatné kategórie majú určené paličkové, tlačené písmo,
písací stroj, šablónku alebo aj počítač – to však organizátori nemôžu zaručiť, že vo vyšších
kolách zabezpečia súťažiacim počítač s tlačiarňou. Súťažiaci dostanú 1 list naviac, to však
nemá vplyv na predĺženie časového limitu, stanoveného organizátormi na mieste konania. Vo
finále môže byť toto opatrenie obmedzené. Súťažiaci použijú vlastné známky, nálepky a pod.
, nesmú mať nijakým spôsobom označené albumové listy (usporiadanie známok, označenie
riadkov, štvorčekov atď). Nesmú mať so sebou vopred nastrihané havidky, napísané texty, inú
literatúru ako katalógy, knihy a p.
Za miniexponát, hodnotený spravidla 3-člennou porotou je maximálne 60 bodov.
Test obsahuje 20 otázok, z nich je časť všeobecno-odborných z filatelie a poštovníctva,
menšia časť (2 – 5 otázok ) sa bude týkať témy FO, tak aby súťažiaci mohol získať
maximálne 40 bodov. Pri teste nie je dovolené používať žiadne poznámky. Maximum
možných získaných bodov je 100.
Víťazov kategórií FO určí počet získaných bodov. Pri rovnosti bodov viacerých
súťažiacich rozhoduje kvalitnejší miniexponát, ak je hodnotenie rovnaké, tak predseda jury po
porade s ostatnými členmi hodnotiacej komisie určí ďalšie pomocné kritérium.
Krúžkové kolá uskutočnia vedúci KMF v apríli, krajské kolá budú v máji.
Predpokladáme uskutočnenie národného kola 35. ročníka FO na Kongrese MF v Bratislave
(alebo v blízkom okolí) začiatkom júna počas výstavy so športovým a olympijským
zameraním, ktorej usporiadateľom je Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie
v bratislavskej Inchebe. Presné miesto aj termín oznámi KM ZSF a organizátor kongresu
postupujúcim z jednotlivých regionálnych kôl olympiády. Počet súťažiacich z jedného KMF
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v krajskom kole je spravidla 2 a do národného kola postúpia 2 najlepší súťažiaci z krajských
kôl. Počet súťažiacich v národnom kole a počet delegátov kongresu, kedy sa uskutoční
národné kolo, sa v závislosti na finančných prostriedkoch komisie môže zmeniť. Nie je
prípustné delegovať súťažiacich bez kvalifikácie v krajskom kole. Výsledky krúžkových kôl
oznámte včas (do týždňa) vašej krajskej komisii, výsledky krajských kôl oznámte KM ZSF a
organizátorom kongresu a národného kola 35. ročníka FO.

Svetová výstava poštových známok WIPA 08
KM ZSF dostala od Ing. Mirka Bachratého, nár. komisára tejto výstavy, ktorá bude
v septembri 2008 vo Viedni jednu predbežnú prihlášku pre nášho mládežníka. Pripomínam,
že vekové skupiny a rozsah exponátu sú podľa organizátorov na tejto svetovej výstave:
9A

do 15 rokov

2 – 5 rámov

9B

16 - 17 rokov

2-5 rámov

9C

18-19 rokov

3 – 6 rámov

9D

20 – 21 rokov

4 až 6 rámov (výstavé rámy sú po 12 listov).

Prihlášku treba poslať nár. komisárovi do konca októbra, exponát musí mať text
v niektorom jazyku UPU (najlepšie angl., franc.) a spolu s prihláškou treba zaslať plán
exponátu písaný strojom aj s titulným listom. (Kópie).
Uchádzači budú vyrozumení o definitívnom prijatí do 1. januára 2008. Rozhodujúci
vek mládežníka je k tomuto dátumu. Takže: kto má kvalifikáciu a záujem, prihláste sa.
V minulom roku sa na zahraničných výstavách prezentovali najmä mladí filatelisti z Košíc.
Teraz je tu šanca pre ďalších mládežníkov, ktorí sa chcú popasovať na skvalitnení exponátu.

6. výstava poštových známok Slovensko – Poľsko
Poľské kultúrne stredisko v Bratislave bolo v dňoch konania VIII. Valného
zhromaždenia ZSF miestom konania už 6. bilatelárnej výstavy poľských a slovenských
filatelistov. V triede mládeže bolo 7 našich a dva poľské exponáty. Treba povedať, že poľské
exponáty boli kolektívne, čo sa našej činnosti nepraktizuje a ani náš výstavný poriadok
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kolektívne autorstvo neuznáva. Tieto exponáty boli hodnotené medzinárodnou porotou na
zlato (85 b) a veľkú pozlátenú medailu (81 b).
Naši vystavovatelia boli ocenení takto:
Zuzana Bačová, Petra Bárdová, Silvia Bárdová – všetky PS,
Ivana Kovalčíková - VS + vecná cena¸
Dean Reš a Martin Špendla - obaja B.
Zo správy poroty iba citujem: Pozoruhodné sú tiež oba mládežnícke kolektívne exponáty
MKF PZF (F8, F9) (dostali Z a VPZ +VC, pozn. J.M.) s ktorými kontrastuje stále sa
prehlbujúce zaostávanie prevažnej väčšiny exponátov slovenských mladých filatelistov za
európskou či svetovou úrovňou. Bez komentára.

Mladý Levičan v Mladej Boleslavi.
Túto trošku slovnej hračky som si dovolil napísať na základe informácie p. Norberta
Feinera, vedúceho KMF Z 01 v Leviciach. Jeho mladý filatelista Filip Mestek (poznáme ho
ako úspešného vystavovateľa a účastníka FO) je t.č. v Prahe a samozrejme aj tam pestuje
svojho koníčka. Zaoberá sa ním tak vážne a s takou chuťou, že sa zapojil v Prahe do činnosti
jedného KMF a po regionálnom kole FO postúpil až do národného kola, ktoré sa konalo
23.6.2007 v Mladej Boleslavi.
Aj tam bol úspešný – získal 4. miesto! Ako Slovák na „českej“ filatelistickej
olympiáde spôsobil veľké halôóó, český rozhlas s ním okamžite robil interview atď. Poprosil
som p. Feinera, aby nám niečo o organizácii českej filatelistickej olympiády napísal, ak sa tak
stane, určite dostane priestor v JUNIFILe. Zatiaľ iba toľko, že gratulujeme!
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Súťaž aktivity 2006 – 2007
Za uplynulý školský rok vyhodnotilo svoju činnosť v regióne západné Slovensko 5 KMF
a ich výsledky sú nasledovné:
1. KMF Z 06 Trnava (Mgr. Mička) 1840 b
2. KMF Z 04 Nitra (Ing. Maniaček st.) 1500 b
3. KMF Z 01 Levice (p. Feiner) 1030 b
4. KMF Z 03 Melčice (p. Sulo) 390 b
5. KMF Z 07 Trnava ( Mgr. Nevrlová) 370 b
Prvé tri KMF majú veľmi dobrú vystavovateľskú činnosť a body získali aj za účasť
a umiestnenie v olympiáde. Ostatné KMF západoslovenského regiónu svoju činnosť
nevyhodnotili, čo sa dá ospravedlniť v KMF Senica, kde vedúci p. Mgr. Viktor Šteffek
zomrel. Zlepšia sa ostatní v novom školskom roku?
(Z listu Mgr. M. Nevrlovej, preds. R KM)
V regióne komisie mládeže Stredné Slovensko činnosť vyhodnotili:
1. KMF S 02 Dolný Kubín (p. Luptáková) 1290 b
2. KMF S 01 Lipútovský Mikuláš (dr. Oško) 1130 b
3. KMF S 04 Bytča (Mgr. Kozoň) 140 b
4. KMF S 03 Čadca (p. Moravčík) 90 b
V stredoslovenskom regióne dominovali KMF z D. Kubína a L. Mikuláša, ktoré sa
pravidelne zúčastňujú filatelistických olympiád a dosahujú vynikajúce výsledky v rámci
Slovenska. Mládežníci z Dolného Kubína sa pravidelne zúčastňujú filatelistických výstav. Je
na škodu veci, že na výstavu v Ružomberku neposlali exponáty, čím sa ochudobnili o ďalšie
body do súťaže aktivity. KMF v Čadci a v Bytči pracovali s menším počtom mládežníkov
a okrem krúžkového kola sa nezúčastnili regionálneho kola FO. (Z listu dr. J. Ošku, predsedu
R KM)
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Informácie, informácie, informácie...
Komisia mládeže ZSF (aj komisie v regiónoch) sa snažia vedúcim krúžkov dávať
všetky informácie včas. Niekedy sa to nepodarí a vtedy predseda KM komunikuje priamo
s niektorými vedúcimi krúžkov alebo s predsedami komisií v regiónoch. JUNIFIL a jeho
opätovné vydávanie je toho príkladom. Veľmi ma potešilo, že nedávno v diskusii na VIII.
Valnom zhromaždení ZSF vystúpil p. Feiner z Lučenca, ktorý okrem iného povedal, že iba od
komisie mládeže dostával ich klub (vlastne KMF) pravidelné informácie. Ďakujem, poteší to.
A po druhé. Kto potrebuje ďalšie informácie, má možnosti: Posielam rôzne správy na
adresy www.Infofila.cz, na slovenský portál filatelia.sk aj na nitriansky nitrafila.sk.
Oneskorene sa moje informácie dostávali na www stránky ZSF, kde niekoľko razy „padol“
server, ale je prísľub, že aj to sa zlepší. Kto má prístup k internetu, má teda viac možností na
získanie potrebných informácií zo sveta našej mládežníckej filatelie.
J. Mička
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