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Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu
vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 42. íslo
vychádza vo februári 2009. Svoje pripomienky, námety, poznámky, nové
príspevky posielajte na adresu predsedu KM ZSF: Mgr. Ján Mi ka, Rovná 4,
917 00 Trnava.
Editoriál
Tak, a máme tu euro. Zavedenie novej meny na Slovensku od 1.1.2009 prinieslo
zmeny v našom živote a tomu sa musíme prispôsobi aj v innosti našich
krúžkov mladých filatelistov. Aspo informáciou o prvých známkach vydaných
1. a 2. januára, o používaní tých „starých“ ešte do konca roka 2009 a aj o tom,
že ich možno kombinova na poštových zásielkach. A s tým súvisí troška
matematiky s prepo itávaním sadzieb starej a novej meny...
Môžu tak vzniknú zaujímavé kombinácie známok s Euro alebo centami a Sk,
dokonca aj halier máme na slovenskej známke a navyše je tu aj popisný nominál
s uvedením hmotnosti zásielky a tarifnej triedy, Takže mladý filatelista, ktorý sa
dostane k h be podnikovej korešpondecie, môže vytvori celkom zaujímavý
exponát.
Dúfam, že alší vedúci odviedli príspevok (á 1 EUR za lena KMF) a zaslali aj
k tomu príslušnú registráciu (zoznam lenov s dátumom narodenia a adresou
lenov KMF) svojej regionálnej komisii, aby sa tieto údaje dostali oficiálne aj
sekretariátu ZSF. Predbežný stav mládežníkov v kluboch, zistený na sekretariáte
ZSF, uvádzam vo vnútri spravodajcu.

Poznámka k niektorým odborným otázkam Filatelistickej olympiády
Upozor ujeme vedúcich KMF a sú ažiacich Filatelistickej olympiády na to, že
so zavedením eura súvisí aj úprava niektorých odpovedí v otázkach FO. Napr.:
Najmenšiu nominálnu hodnotu na slovenských známkach už nemá známka
Bardejov 50 h, ale Kop any 0,01 eur (zodpovedá to 30 halierom). alšou
„lacnou známkou“ je 0,02 eur (zodpovedá to 60 hal) za ktorou nasleduje 1Sk
Dubnica. Otázky, ktoré sa týkajú výške poplatku za doporu ený list, doplatné a
pod. môžu by ponechané v doterajšej podobe, lebo v takejto výške zatia platia
aj korunové známky. (Za správnu sa však uzná aj odpove , ak ju sú ažiaci
uvedie v prepo te na euro). Pokia si vedúci KMF všimli, na možné zmeny sa
vždy upozor uje v záhlaví vytla ených otázok každej kategórie olympiády, že
platí aktuálny stav.
Predpokladáme, že znenie otázok sa pre tento ro ník sú aže nezmení, ale
v alšom roku môžeme na základe návrhov vedúcich KMF pripravi ich nové
znenie, ktoré by sa používalo až v alších rokoch. Prosíme vedúcich, aby svoje
návrhy na zmeny a úpravy poslali príslušnej regionálnej komisii.
Aký je (zatia ) stav mládežníkov v KMF?
V minulých íslach spravodajcu JUNIFIL sme informovali o opatrení Rady
ZSF, aby kluby odviedli lenský príspevok do polovice decembra 2008 v Sk a
po zavedení Eura v roku 2009 už v novej mene. Pre KM ZSF bolo takéto
riešenie výhodné preto, že sa zistí, kde sú organizovaní mládežníci v KF a kde
aktívne za ali pracova KMF. Kontakt na krúžky, ktoré v as nepodali žiadnu
správu ani hlásenie, sa tak v alšom období druhého školského polroka
komplikuje, lebo oby ajne nastáva vo viacerých krúžkoch ochabnutie innosti,
menšia aktivita a možno aj nezáujem detí o návštevu krúžku. Zatia tiež neboli
naplnené skuto nos ou predbežné správy o zapo atí nových krúžkov, ako boli
komisii mládeže avizované, a v preh ade tiež chýbajú niektoré aktívne KMF,
ktoré úspešne pracovali vlani a ktorých vedúci si zatia dávajú „na as“. Sú to
napr. KMF Senica, Pieš any, Mel ice a Košice, ktoré neuviedli žiadneho
mládežníka, o znamená dokonca rozpad úspešného KMF…
Rozdiely môžu by aj v tom, že vedúci poslali hlásenie o innosti svojej RKM
ale KF alebo novinkár svoju správu neposlal na S-ZSF. Z došlých hlásení na
sekretariáte ZSF som vybral tie KF s uvedením po tu mladých filatelistov, ktoré
boli do polovice februára evidované. Za klubom je uvedený vedúci KMF alebo
predseda KF, príp. novinkár, ktorý podpisoval hlásenie o stave lenstva.
Nedostatkom viacerých klubových hlásení bolo aj to, že v prílohe neuvádzali
menovité zoznamy lenov KMF, o je nutné pre registráciu mládežníkov.

Z jednoduchého spo ítania registrovaných mládežníkov pod a regiónov je na
tom najslabšie východoslovenský, tak, že tam hrozí zánik mládežníckej filatelie.
Bratislava: KF 51 28 D. Schmidtová 23, KF 51 91 O. Vandlík 4.
ZKF Západoslovenský región: KF 52 25 Galanta V. Mrva 2, KF 52 32 Malacky
F. Gelinger 7, KF 52 53 Trnava J. Mi ka, M. Dobrovodská 18, KF 52 22 Levice
N. Feiner 9, KF 52 51 Nitra J. Mania ek a M. Hudec 5.
ZKF Stredoslovenský región: KF 53 16 Liptovský Mikuláš J. Oško 12, KF 53
24 adca J. Morav ík 4, KF 53 43 Dudince M. uri ka 2, Považská Bystrica
KF 5315 L. Va ko 1, Ružomberok 53 02 V. Weis 4, Dolný Kubín MUDr.
Štefák 10.
ZKF Východoslovenský región: KF 54 02 Prešov . Vaj ovec 5, KF 54 17
Poprad J. Ran ák 1, KF 54 09 Rož ava Š. uchran 1.
Pamätnica ZSF
Ako sme informovali v predchádzajúcich íslach JUNIFILu, ZSF vydá
Pamätnicu k 40. výro iu ustanovenia zväzu. as publikácie sa bude týka
pochopite ne aj mládežníckej filatelie, ktorej podiel na celkovej innosti ZSF
ur ite nie je bezvýznamný. Na výzvu prispie do Pamätnice materiálmi a
svojimi postrehmi reagoval Dr. Jozef Oško a Ján Nyéki z Kežmarku okrem
zhodnotenia KMF poslal aj staršie fotografie. Podrobné vyhodnotenie innosti
vypracoval p. Feiner z KMF Levice. Všetky zaslané materiály v takejto podobe
nie je možné prevzia v úplnom znení pre ur ený obmedzený rozsah publikácie,
a erpali sme z nich niektoré údaje o vystavovate och v zahrani í a o výstavách.
I tak však akujeme. KM ZSF predpokladá získané poznatky zúro i neskôr
v podobe vydania vlastného materiálu formou podrobnejšieho spracovania
innosti mládeže od vzniku ZSF v roku 1969, možno aj skôr.
Národná výstava poštových známok SLOVENSKO 2009
V rámci osláv 40. výro ia vzniku ZSF, ktoré budú v máji v Nitre, bude sa kona
Národná výstava poštových známok. Upozor ujeme vedúcich KMF na možnos
zaslania predbežných prihlášok organiza nému výboru. Informácie o výstave sú
na www stránke KF Nitra, kde si môžete prihlášku stiahnu , prípadne vyžiada
u p. Miroslava aršíka, ur anského 6, 949 00 Nitra.

Zaradenie mladých filatelistov do vekových skupín výstav a FO v r. 2009
Vek
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Kategória FO Kategória výstav
Z
Z
Z
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D

A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C

Dátum narodenia od - do

2.1.2000 – 31.12.2000 a 1.1.2001
2.1.1999 – 31.12.1999 a 1.1.2000
2.1.1998 – 31.12.1998 a 1.1.1999
2.1.1997 – 31.12.1997 a 1.1.1998
2.1.1996 – 31.12.1996 a 1.1.1997
2.1.1995 – 31.12.1995 a 1.1.1996
2.1.1994 – 31.12.1994 a 1.1.1995
2.1.1993 – 31.12.1993 a 1.1.1994
2.1.1992 – 31.12.1992 a 1.1.1993
2.1.1991 – 31.12.1991 a 1.1.1992
2.1.1990 – 31.12.1990 a 1.1.1991
2.1.1989 – 31.12.1989 a 1.1.1990
2.1.1988 – 31.12.1988 a 1.1.1989
2.1.1987 – 31.12.1987 a 1.1.1988

Zmena na poste predsedu KM v západoslovenskom regióne
Výbor ZKF západoslovenského regiónu na svojom septembrovom zasadaní
v Trnave schváli zmenu predsedu KM. innos prestala vykonáva Mgr. M.
Nevrlová v súvislosti s jej prácou v školskej komisii EÚ v Bruseli. Do asne,
kým sa nenájde iné riešenie, bude funkciu predsedu regionálnej KM zastáva
Mgr. Ján Mi ka. Prosíme vedúcich KMF zsl. regiónu, aby všetku
korešpondencie zasielali na adresu sú asného predsedu R KM.
Plán práce KM ZSF na rok 2009
1. Organiza ná innos
1.1 Uskuto ni zasadanie KM ZSF po as kongresu MF a národného kola FO v
Poprade
1.2 Spracova výsledky Sú aže aktivity KMF v regiónoch za šk. r. 2008/09
1.3 Spracova registráciu KMF v školskom r. 2008/09 a oznámi Sekretariátu
ZSF stav KMF a evidenciu mladých filatelistov v roku 2009, výsledky
publikova v Spravodajcovi ZSF a v JUNIFILe
1.4 Dopresni evidenciu KMF a lenskej základne pod a zaplatených
lenských príspevkov na Sekretariáte ZSF (marec 2009) a pre potreby
Komisie porotcov 1.5 V spolupráci s KF získava nových vedúcich KMF,
zaklada nové KMF pod a požiadaviek klubov v súlade so Stanovami ZSF
1.6 Organizova Kongres MF a finále 36. ro . FO v Poprade v júni 2008

1.7 Spolupracova s regionálnymi komisiami mládeže pri organizovaní
krajských kôl FO (máj 2009)
1.8 Zú ast ova sa podujatí ZSF pri otvorení výstav, na inauguráciách
známok, D och filatelie a slovenskej poštovej známky. Tieto podujatia
využi na propagáciu mládežníckej filatelie a na rozšírenie lenskej
základne mladých filatelistov.
1.9 Pripravi celoslovenský seminár pre za ínajúcich vedúcich KMF na DFS
v Nitre.
1.10 Organizova krúžkové a krajské kolá FO, zabezpe i sú ažiacich na
národné kolo FO a zloženie delegácií na kongres MF z regiónov
1.11 Vypracova pokyny k FO v šk. r. 2008/2009 a metodický list k FO (Téma:
Doprava)
1.12 Odporú a KMF ú as v Ankete o najkrajšiu poštovú známku, najkrajšiu
pe iatku a najkrajšiu FDC za r. 2008
1.13 Navrhova na ocenenie aktívnych vedúcich KMF estnými odznakmi ZSF
1.14 Navrhova mladých filatelistov na ocenenia v rámci školy za úspešnú
innos v KMF
1.15 Vydáva spravodajcu JUNIFIL pre regionálne komisie a vedúcich KMF
1.16 Podie a sa na realizácii Projektu rozvoja mládežníckej filatelie na
Slovensku
1.17 Vypracova podklady a predklada správy o stave MF klubom filatelistov
a výborom ZKF príslušného regiónu
2. Odborná innos
2.1 Pravidelne informova vedúcich KMF o nových poznatkoch vo filatelii,
propagova dobré skúsenosti z práce KMF
2.2 Vyzva
vedúcich KMF na ú as
v diskusii (pripomienkovanie)
k StanovámZSF, organiza ného a výstavného poriadku, najmä k
ustanoveniam, ktoré sa týkajú práce s mládežou
2.3 Zasla RKM a novým vedúcim KMF znenie odborných otázok k FO
2.4 Venova v KMF pozornos OOZ MF, najmä II. a III. stupe
Poskytova
vedúcim odbornú pomoc, zabezpe i
publikovanie
metodických materiálov na innos KMF v Spravodajcovi ZSF
2.5 Podnecova vedúcich KMF na publikovanie vlastnej práce a skúseností
z vedenia KMF
3. Výstavná innos
3.1 Podporova tvorbu nových exponátov MF s aktuálnou tematikou
a skvalit ova jestvujúce exponáty
3.2 Rozširova rady vystavovate ov MF, osobitnú pozornos venova
prvovystavovate om
3.3 Propagova tvorbu l rámových exponátov, uplat ova novinky v tvorbe –
listy A4 a pod.

3.4 Po vykonaní registrácie KMF upravi kartotéku exponátov MF v krajoch
od r. 2003 (Nitrafila, Slovolympfila, BRNO 2005, Záhorie 2004, Zbehy
2005, Popradfila, NITRA 2006, Ružomberok 2007, SLOVOLYMPFILA a
Tirnavia 2008), evidenciu mládežníckych vystavovate ov poskytnú
výstavnej komisii
3.5 Delegova exponáty MF na výstavy v roku 2009 v SR (PREMIÉRA
Košice, Národná výstava v Nitre), príp. do zahrani ia - (Výstavy pod a VP)
3.6 Usporiada propaga né výstavky v ZŠ, KD, CV a pod.
4. Porotcovská innos
4.1 Zú ast ova sa na práci porôt výstav v r. 2009
4.2 Získa nových adeptov na prácu porotcu z radov vedúcich MF
5. Materiálna oblas
5.1 Podporova
inné KMF skartom, FDC, pe iatkovanými známkami a
celinami SR
5.2 Získava prostriedky na mládežnícku filateliu z dotácie ZSF , ZKF
5.3 H ada možnosti získania prostriedkov od sponzorov (odmeny MF,FO),
SP, POFIS, 2% z daní a pod.
5.4 Spracováva projekty v mestách a obciach na innos mládeže ako
preventívnu innos pred negatívnymi vplyvmi na mládež s cie om
získania finan ných a materiálnych prostriedkov
5.5 Zabezpe i vytla enie albumových listov (A4) s potla ou a bez potla e pre
tvorbu exponátov v KMF a expedova ich RKM a KMF
5.6 Poda návrhy a požiadavky na erpanie finan ných prostriedkov z dotácie
SP (krajské kolá FO, národné kolo FO, Kongres MF, zahrani ná innos ,
materiálna pomoc krúžkom a komisiám)
6. Propaga ná innos
6.1 Prispieva do miestnej, regionálnej a odbornej tla e, miestnej TV, miestny
rozhlas a pod.
6.2 Organizova besedy v školách, propagova filateliu medzi lenmi KF
6.3 Propagova mládežnícku filateliu cestou PC, INTERNETU, Poštových
zvestí, Spravodajcu ZSF a p.
Spracoval

Mgr. Ján Mi ka, predseda KM ZSF

Poznámka: návrh plánu innosti je pracovná verzia, v prípade zmien budú
vedúci KMF o nich priebežne informovaní.

Filatelistické PEXESO
V základnej škole, kde vediem KMF, som so žiakmi 2. – 5. ro níka pripravil
turnaj vo filatelistickom PEXESE. Zú astnili sa ho v I. kole všetky triedy
a oddelenia školského klubu detí, ke že som o pomoc požiadal pp.
vychovávate ky a u ite ky 1. stup a. Po uskuto není triednych kôl mi nahlásili
4 žiakov z každej triedy, ktorí sa zú astnili závere ného turnaja v poslednom dni
1. polroka. Z 25 detí – finalistov - bol ví azom štvrták Adam, ktorý získal
z dvoch vyra ovacích kôl 35 dvojíc pexesa.
Sná som tým zistil záujem detí v škole o poštové známky a možno aj nieko ko
alších lenov KMF.
Ešte o PRAGE 2008.
Svetová výstava PRAGA 2008 a ve trh Sb ratel boli medzinárodné akcie,
ktorých sa samozrejme zú astnili aj naši slovenskí zberatelia, vrátane mladých
filatelistov. Nieko ko vedúcich zo Slovenska sa stretlo v detskom kútiku eskej
pošty na výstavisku a naši mladí filatelisti si tu zasú ažili a v prípade úspešne
zvládnutého (náro ného) testu získali pekné odmeny – lupy, známky, suveníry
venované P.
Po výstave som dostal z eskej pošty publikáciu o tom, aká bola Svetová
výstava Praga. V zozname vystavovate ov na Salóne eskej mládeže bol
uvedený mimo sú až aj náš mládežník z Levíc, Filip Mestek s exponátom
o tenise. Exponát som si všimol samozrejme aj na salóne, teraz je opätovne
príležitos na po akovanie ako vedúcemu KMF p. Feinerovi, tak aj mladému
Levi anovi, ktorý študuje v Prahe a na filateliu tu nezabudol.
Spravodajcu JUNIFIL . 42 napísal Mgr. Ján Mi ka, predseda KM ZSF Neprešlo jazykovou
úpravou, za prípadné chyby sa ospravedl ujem.
Redak ná úprava pre www.zsf.chtf.stuba.sk – webmaster ZSF

PRIHLÁŠKAEXPONÁTU
FILATELISTICKÁ VÝSTAVA I. STUP A
SLOVENSKO2009
ZSF KF 52-51 Nitra, P.O. BOX 21, 949 12 Nitra 12

A. PRE VŠETKÝCH VYSTAVOVATE OV
Pán
Pani
Sle na
Exponát bude
doru ený :

Priezvisko :

Meno :

Adresa:

Mesto :

PS :

Exponát z výstavy
prevezmem :

poštou

poštou

osobne
Tel.:

osobne
Fax :

Trieda :

E – mail :

Po et plôch :
Po et listov :
Poistná cena :

Pseudonym :
Rozmer listu : B
A
A=______cm B=_____cm

B. EXPONÁT
Názov exponátu:
Stru ný popis exponátu (max. 45 slov) :

C. DOSIAHNUTÉ OCENENIE
Výstava :

Stupe výstavy:

Medaila:

D. VŠETCI VYSTAVOVATELIA
Podpísaný potvrdzujem prijatie všetkých relevantných FIP a ZSF predpisov, súhlasím s poskytnutím osobných
údajov pre potreby organiza ného výboru a výstavnej poroty :

...............................................................................
Dátum a podpis vystavovate a

E. POTVRDENIE KLUBU FILATELISTOV
Potvrdzujeme, že hore uvedené informácie sú správne.
.............................................................................
Dátum, pe iatka KF a podpis

Body:

