KNF ZSF otvára nasledovné tematické projekty:
Tematické exponáty - pomoc pri príprave a tvorbe tematických exponátov, ktoré spĺňajú moderné
trendy tvorby tematických exponátov a ktoré je možné vystaviť na súťažných výstavách
organizovaných ZSF, t. j. spĺňajú kritériá tvorby a hodnotenia tematických exponátov Svetovej
filatelistickej federácie FIP. V skutočnosti nejde o nový projekt, ale o pokračovanie v podpore tvorby
exponátov a vystavovania. Definovaním projektu získava táto aktivita formálnejšiu štruktúru a
vymedzenie náplne a špecifikáciu cieľov.
Zámerom je pozdvihnúť úroveň slovenských tematických exponátov a pritiahnuť ďalších zberateľov k
tematickému zbieraniu a vystavovaniu.
SLOVACIKÁ - vytvorenie a udržiavanie prehľadu poštových známok a iných poštových materiálov so
vzťahom k Slovensku - bližšia špecifikácia, čo to presne znamená Slovacikum je jednou z náplní
projektu.
Zámerom je posilniť zbieranie filatelistických materiálov so vzťahom k Slovensku cez objektívne
vnímanie našej histórie a miesta Slovenska v geopolitickom kontexte Európy a sveta. Výzva na
hľadanie zatiaľ neznámych materiálov, ktoré majú vzťah k Slovensku, podnieti zberateľov detailnejšie
sledovať známky a celistvosti, ktoré im prechádzajú rukami.
Prvá verzia projektu SLOVACIKÁ - je pripravená na stránke: http://www.postoveznamky.sk/slovacika
Tematické oblasti - vytvorenie a publikovanie krátkych odborných článkov týkajúcich sa ľubovoľne
zvolených menších tematických oblastí (námetov) doplnených súvisiacimi poštovými známkami a
inými poštovými dokladmi.
Zámerom je naučiť tematických zberateľov sústrediť sa na zvolenú tematickú oblasť a systematicky
vyhľadávať tematické informácie a korešpondujúci vhodný filatelistický materiál.
Príkladmi článkov z pohľadu projektu Tematické oblasti sú články venované športovým disciplínam
(hádzaná, triatlon), séria článkov Flóra v tematickej filatelii, články venované sladkej, voňavej a
chutnej filatelii, či niektoré ďalšie články v sekcii Články a informácie - Tematická filatelia:
http://www.postoveznamky.sk/zoznam.php?typ_zoznamu=clanok&typ_clanku_id=30
Tematické súvislosti (na našich známkach) - vytvorenie a publikovanie krátkych odborných článkov
týkajúcich sa konkrétneho námetu na našich známkach (slovenských, českých a československých) s
podrobným popisom nielen všeobecného námetu, ktorý známky zobrazujú ale aj hlavných a
vedľajších motívov, ktoré sa dajú tematicky využiť.
Námety sa vyberajú tak, aby nezahŕňali príliš veľa známok (odporúčame maximálne 10) a obsahovali
nielen slovenské ale aj české a československé známky. Ako príklad dobre zvolených námetov, na
ktorých už niektorí pracujú sú: Námorné lode na našich známkach, Lietadlá na našich známkach,
Dostihy na našich známkach, Bicykel na našich známkach a pod.
Zámerom je naučiť zberateľov sústrediť sa na konkrétny filatelistický materiál a vyhľadať "v ňom"
všetky tematické súvislosti.
Príkladom článku, ktorý zodpovedá základným kritériám projektu Tematické súvislosti (na našich
známkach) je článok o čs. námorných lodiach:
http://www.postoveznamky.sk/lode-ceskoslovenskeho-namorneho-lodstva-na-znamkachceskoslovenska
Pre lepšiu ilustráciu, čo rozumieme pod tematickými súvislosťami uvádzame príklad výplatnej známky

Bratislava z roku 1993 (http://www.postoveznamky.sk/bratislava-vyplatna). Úlohou je získať viac
informácií o hlavným motíve, ktorým je pohľad na Bratislavský hrad z juhozápadu (napríklad: ako sa
volá najbližšie zobrazená veža hradu a akú mala funkciu) a vyhľadať a popísať ďalšie vedľajšie motívy
na známke: identifikovať viditeľné stavby na hradnom kopci a v podhradí, identifikovať zaujímavosti
nábrežia (napr. protipovodňový násyp na brehu, miesto bývalého brodu a pontónových mostov),
identifikovať stromy v stromoradí na nábreží, vedieť viac o rieke Dunaj v tomto úseku (výška hladiny,
prietok), identifikovať tlačný remorkér a pod. Proste všetko, čo organicky so známkou súvisí a dalo by
sa využiť v rôznych námetoch ako napríklad: história Bratislavy, architektúra Bratislavy, hrad ako sídlo
panovníkov, hrad ako symbol štátnosti, regulácia Dunaja, nákladná riečna doprava atď.
Regionálna tematika (na našich známkach) - vytvorenie a publikovanie krátkych odborných článkov
venovaných konkrétnemu mestu, obci alebo regiónu z pohľadu tematickej filatelie, pričom veľkosť
regiónu by nemal zahŕňať príliš veľa známok (odporúčame maximálne 10), pričom budú zastúpené
nielen slovenské ale aj československé, prípadne české známky. Pokročilejší zberatelia môžu pribrať
aj príležitostné pečiatky, poštové lístky a iné typy filatelistických materiálov, čo robí štúdiu ťažšou ale
o to zaujímavejšou.
Zámerom tohto projektu je naučiť zberateľov spoznávať svoju rodnú obec a kraj cez poštové známky
(a iné materiály), ktoré súvisia s jej históriu, kultúrou, politikou, športom a pod. Zaujímavou podoblasťou je napríklad mapovanie činnosti významných osobností, ktoré v regióne pôsobili alebo mali
naň významný vplyv.
Príkladom článku z pohľadu projektu Regionálna tematika (na našich známkach) je trojdielny seriál o
Banskej Bystrici:
http://www.postoveznamky.sk/banska-bystrica-v-postovych-sluzbach-a-filatelii-i
http://www.postoveznamky.sk/banska-bystrica-v-postovych-sluzbach-a-filatelii-ii
http://www.postoveznamky.sk/banska-bystrica-v-postovych-sluzbach-a-filatelii-iii
Známkové exponáty (experiment) - pomoc pri príprave a tvorbe tematicky zameraných exponátov,
ktoré sú zložené len z tzv. známkových materiálov: poštové známky, poštové známky na
celistvostiach, poštové známky na analogických pohľadniciach a poštové známky iných poštových
dokladoch. Okrem bežných známok sú zaujímavé známky s typickými alebo náhodnými
zvláštnosťami, varianty farieb, papiera a zúbkovania, skúšobné odtlačky a iné výsledky procesu
prípravy a tlače poštových známok.
Zámerom je ponúknuť zberateľom, ktorí zbierajú len známky, budovať exponáty a vystaviť ich na
súťažných výstavách. Keďže pre takéto exponáty zatiaľ neexistujú pravidlá ani výstavné triedy, ide o
experiment. Až čas ukáže, či takto špecifikovaný typ exponátov vzbudí záujem zberateľov a vznikne
nová výstavná trieda alebo zostane len pri pokuse.

Všetky projekty sú vhodné pre začínajúcich i pokročilých zberateľov a ponúkam ich aj Komisii
mládeže na prácu mladých filatelistov alebo celých filatelistických krúžkov. Najschodnejšie pre
mladých a začínajúcich zberateľov sa nám javia projekty Tematické súvislosti (na našich známkach) a
Regionálna tematika (na našich známkach). V prípade záujmu môžeme projekty realizovať aj
súťažnou formou, napríklad vyhlásením súťaže o najlepší článok mladého filatelistu so zameraním na
regionálnu tematiku alebo najlepší spoločný článok krúžku mladých filatelistov.

K zapojeniu netreba veľa, stačí sa rozhodnúť pre projekt, vybrať si svoju tému a napísať na uvedenú
kontaktnú adresu. Vaše rozhodnutie nebudem nijako posudzovať, môžeme vám len poradiť, čo si o
výbere myslím a oboznámim vás s našimi predstavami a istými pravidlami, ktoré smerujú k
atraktívnosti a možnosti publikovania spracovaného príspevku v tlačených a elektronických médiách.
Na riešenie väčšiny projektov a publikovanie čiastkových a finálnych výsledkov odporúčame
elektronické médiá (internetové stránky, blogy a pod.), ktoré sú ľahko dostupné z ľubovoľného
miesta a ponúkajú dynamickú možnosť aktualizovať a korigovať uvedené informácie. Ďalšou výhodou
je veľmi jednoduché zaraďovanie kvalitných farebných obrazových reprodukcií, ktoré sú pri tomto
type zberateľských aktivít nevyhnutné.

V prípade záujmu o zapojenie do činnosti KNF ZSF treba kontaktovať predsedu Vojtecha Jankoviča
poštou: Stromová 38, 831 01 Bratislava alebo na emailom: vojtech.jankovic@gmail.com.

