
VYHODNOTENIE  ČINNOSTI  KM ZSF  ZA  ŠKOLSKÝ ROK   2012 / 2013 

 

KM ZSF pracovala v nasledovnom zložení : PaedDr. Jozef Oško, predseda, členovia 
predsedovia R KM ZSF , Daniela Schmidtová / Ba/, Bc. Veronika Chorvátovičová / ZpSl /, 
Eduard Jelačič Vs Sl/. Úlohy plnila podľa plánu nasledovne : 

1. Organizačná činnosť 
 
Členská základňa v školskom roku 2012/2013 mala 110 členov organizovaných v 15 KMF. Bratislava  
20 členov / 3 KMF/,  ZpSl  44 členov  / 6 KMF,  SsSl  32 členov / 4 KMF/, VsSl  14 členov /2 KMF/. 
Bratislava  3 KMF, Trnava 3 KMF, Nitra, Malacky, Levice, Bytča, Žilina, Liptovský Mikuláš, 
Ružomberok,  Poprad, Košice. 
Hlásenie o ukončení činnosti posielajú vedúci KMF do konca septembra za predchádzajúci školský 
rok. KM ZSF vyhodnotila súťaž aktivity s nasledovným poradím :  na prvom mieste sa umiestnil KMF 
Ba 01 s počtom  760 bodov, vedúca p. Danka Schmidtová na druhom mieste KMF  Z – 04 Nitra 
s počtom 740 bodov, vedúci Ing. Ján Maniaček, a na treťom mieste KMF S-01 Lipt. Mikuláš s počtom 
660 bodov, vedúci dr. Oško.  Ďalšie poradie KMF  Z – 01 Trnava  550 bodov/ Mgr. Mička/, KMF S-08 
Bytča 330 bodov / St. Helmeš/, KMF Z- 03 Trnava, 240 bodov / Bc. Chorvátovičová/, KMF Ba 02 170 
bodov / Černá/, KMF V -03 Poprad, 160 bodov / p.Jelačič/. 
Boli zvolané tri zasadnutia KMF v marci a júni v Bratislave a v septembri v Bytči. V marci boli 
prejednané úlohy súvisiace zo zabezpečením Dní mládeže a filatelistickou olympiádou. V júni 
roršírené zasadnutie o vedúcich KMF. Predmetom rokovania boli otázky členskej základne, práce 
v jednotlivých KMF, filatelistcká olympiáda, kritériá súťaže aktivity a nová téma FO na rok 2014, 
zameraná na šport a olympiádu. Posledné stretnutie bolo v Bytči 14. Septembra, kde v rámci Dní 
filatelie Slovenska sa umožnila účasť vedúcim KMF za cieľom získania nových poznatkov potrebných 
pre prácu s mládežou. 
Najväčšou akciou KMF boli Dni mladých filatelistov  7. a 8. júna 2013 v Bratislave. Nosnou časťou 
programu bola fialtelistická olympiáda zameraná na detskú poštovú známku. Teoretická časť súťaže 
prebehla v priestoroch Incheby, kde sa konali BZD. Večer pokračovala praktická časť zameraná na 
návrhy poštových známok. Najlepšie výsledky dosiahli v kategórii najmladších do 10 rokov  Tomáš 
Benko z Bratislavy, v kategórii A do 13 rokov Horný a Schrojf z Bratislavy , v B kategórii do 15 rokov 
Poulíková z Lipt. Mikuláša , C kategórii do 18 rokov Lukáš  Oško z Lipt. Mikuláša a Mária Kubíková z T  
rnavy  a v kategórii do 21 rokov Daniel jindra z Nitry. V návrhoch na poštovú známku dominovali 
mládežníci z KMF Bytča Patrik Dzurec a Petronela Ballová. 
Okrem súťaže pre mladých bol pripravený bohatý program : prehliadka predajných stánkov 
filatelistických, numizmatických materiálov, pohľadníc, detského kútika, vyhlásenia ankety  najkrajšej 
poštovej známky a pečiatky za rok 2012. Zlatým klincom programu prvého dňa bola exkurzia do 
triediarne poštových zásielok a balíkov na Bratislavskej pošte 2. Bola to veľmi zaujímavá exkurzia 
nielen pre deti ale aj samotných vedúcich. Druhý deň ráno po raňajkách bolo vyhlásenie výsledkov FO 
odovzdanie diplomov a odmien víťazom a účastníkom. Potom pokračovala exkurzia historickou 
časťou Bratislavy, návštevou ZOO a Bratislavského hradu. Plánovaná exkurzia na hrad Devín sa 
neuskutočnila pre povodňovú situáciu v spomínanej lokalite. 
Ubytovanie a stravovanie za výhodných podmienok nám zabezpečil Ing. Martin Jurkovič v jeho 
zariadení v JURKY DOME. Účastníci boli s pobytom veľmi spokojní. 
 
2.ODBORNÁ ČINNOSŤ 
 
Odborná činnosť bola zameraná na skvalitnenie  práce s mládežou prostredníctvom schôdzí, 
výmenou skúseností, ako aj odbornými prednáškami v rámci Dní filatelie Slovenska v septembri 



v Bytči. Vedúcim pomáha aj časopis Spravodajca ZSF a JUNIFIL mládežnícky časopis ako informátor. 
Vydavateľom je Mgr. Janko Mička. Žiaľ zo zdravotných dôvodov vydal v tomto roku len jedno číslo. 
Odborná pomoc bola poskytnutá vedúcim KMF v Bytči, Malackách, Ružomberku. 
 

3. VÝSTAVNÍCKA  ČINNOSŤ 
 
Veľký dôraz kladieme na propagačné výstavky v školách, CVČ alebo v kluboch filatelistov. Na týchto 
nesúťažných výstavkach sa môžu mladí filatelisti prezentovať aj menším počtom albumových listov 
ako pre súťažné výstavy. Väčšinou sú to 3 – 10 listov. Mnohé KMF využívajú zhotovené miniexponáty 
z filatelistických olympiád. V tomto roku mládežníci sa zúčastnili medzinárodnej výstavy SLOVENSKO 
– ČESKO v Nitre. Samozrejme vystavovali vystavovatelia s patričnou kvalifikáciou . Najvyššie ocenenie 
dosiahol  Daniel Jindra v kategórii C, kde za exponát Vedci, ktorí pomohli svetu získal veľkú striebornú 
medailu. V kategórii B striebornú medailu získali Lukáš Oško, Andrej Lovás , Martin Procházka  za 
exponát Poznaj a chráň a za exponát Atletika – vrhačské disciplíny postriebrenú medailu. V kategórii 
A   Martin Horný získal striebornú medailu. 
 

4. POROTCOVSKÁ ČINNOSŤ 
 
V súčasnosti na Slovensku máme len dvoch mládežníckych porotcov a to Ing. Mirko Bachraty 
a PaedDr. Jozef Oško. Obaja  pracovali v porote medzinárodnej výstavy SLOVENSKO – ČESKO v Nitre, 
Ing. Bachratý ako predseda poroty a J.Oško ako člen. Vedenie KM ZSF sa zaoberalo aj nedostkom 
porotcom pre mládežnícku filateliu. Pani Schmidtová a pani Bc. Chorvátovičová si podali žiadosť 
o uchádzačov na post mládežníckych porotcov. 

 
5. MATERIÁLNA  OBLASŤ 

 
Činnosť KM ZSF by nemohla existovať bez materiálnej a finančnej pomoci. Najväčším sponzorom je 
Slovenská pošta a.s., ktorá pridelila finančné prostriedky pre činnosť KM na rok 2013 v sume 3 330 €. 
Tieto prostriedky sme použili na Dni mladých filatelistov / pre 32 účastníkov – ubytovanie ,strava, 
cestovné, exkurzia – autobus, vstupy, odmeny pre súťažiacich/. Aktív pre vedúcich KMF v Bytči / 
cestovné, stravné/. Ceny do súťaže aktivity, zakúpenie publikácie  „Známky a čaro filatelie“, pre 
všetky KMF. POFIS dodal pre všetky KMF po jednej sade FDC a po jednej sérii pečiatkovaných známok 
Slovenska ročník 2012, a skart slovenských známok. 
Okrem Slovenskej pošty ďalšími sponzormi boli ZSF materiálna a metodická pomoc. Sponzorský 
prispel pán Kulhánek, pani Schmidtová knihami, pán Ing. Bachratý známkami a staršími zásobníkmi. 
 

6. PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ 
 
Zlepšila sa dopisovateľská činnosť do Spravodajcu ZSF. Najviac príspevkov dodáva Mgr. Ján Mička Dr. 
J.Oško, Ing. Maniaček. Pre komunikáciu s vedúcimi využívame emailovú poštu, okrem troch vedúcich, 
s ktorými komunikujem telefonický a materiály posielam poštou. Musíme viac využívať wébovú 
stránku ZSF. Články Janka Mičku nájdeme na stránke ZSF ale ja pána Dr. Jankoviča a Michala Ziku. 
Vedúci KMF dopisujú do regionálnej tlače aj aj do miestnej televízie / p. Jelačič, Mička, Oško, 
Maniaček, Feine, Chorvátovičová/. 
 
Na záver patrí poďakovanie všetkým čo pomohli zabezpečiť chod a rozvoj mládežníckej filatelie 
v roku 2013 a to : všetkým vedúcim KMF, Slovenskej pošte. a.s.,  Pofisu, za finančnú a materiálnu 
pomoc, ZSF za materiálnu a metodickú pomoc, pánovi Kulhánkovi, p.Schmidtovej, Ing. Mirkovi 
Bachratému  za materiálnu pomoc, redakcii Spravodajca ZSF za uverejnenie článkov v rubrike 
vytvorenej pre mládež. 
 
Vypracoval : PaedDr. Jozef Oško, predseda KM ZSF                Liptovský  Mikuláš  3. november 2013 



 
 


