VYHODNOTENIE ČINNOSTI KM ZSF ZA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

KM ZSF pracovala podľa vopred vypracovaného plánu a úlohy plnila nasledovne:
1.Organizačná činnosť
Členská základňa v školskom roku 2011/2012 mala 124 členov organizovaných v 16 KMF. Bratislava
21 členov / 3 KMF/, ZpSl. 55 členov, SsSl. 32 členov a VsSl. 16 členov‐ ZpSl. má KMF v Trnave /3 KMF/,
v Nitre, v Malackách, Leviciach, Melčiciach, SsSl. v Lipt.Mikuláši, Ružomberku, Bytči, Žiline, VsSl.
v Košiciach a v Poprade.
Hlásenie o činnosti a registrácii posielajú vedúci KMF KM ZSF, a kluby filatelistov posielajú počty
registrovaných mládežníkov spolu s odvodom členských príspevkov / po 1 € na člena/.
Hlásenie o ukončení činnosti v KMF posielajú vedúci na predpísanom tlačive do konca septembra.
KM ZSF vyhodnotila aktivitu KMF za školský rok 2011/12. Na prvom mieste sa umiestnil KMF Nitrafila
v Nitre s počtom 895 bodov, KMF S‐01 Lipt. Mikuláš 780 bodov , KMF Z‐06 Trnava 725bodov , KMF
Bratislava 1 s počtom 720 bodov, KMF Z ‐07 Trnava 580 bodov , KMF Bratislava 2 s počtom 540
bodov, KMF V‐03 Poprad 390 bodov.
Zvolané boli dve zasadnutia vedenia KM ZSF a to 2. marca a 1. Júna v Bratislave a plenárne zasadnutie
vedúcich KMF 16. Júna 2012 v Belušských Slatinách.
Najväčšou akciou KM ZSF bolo Národné kolo FO a Dni mladých filatelistov v Belušských Slatinách v
dňoch 15. – 17. Júna 2012. Bohatý program, okrem vlastnej olympiády zameranej na Históriu pošty
a poštovú prevádzku, bol obohatený o návrhy poštových známok, turistiku do blízkeho okolia,
športové súťaže s využitím športovísk Slovenskej pošty, ktorej toto zariadenie patrí. Vyhodnotenie
olympiády a návrhy poštovej známky sa konali v sobotu večer za účasti pani Mgr. Podolskej z úseku
obchodu a marketingu POFISu Bratislava. Prví traja v každej kategórii boli odmenení hodnotnými
vecnými cenami, ktoré venovala Slovenská pošta a.s. Účastníkov olympiády pozdravil za ZSF pán Ing.
Jozef Vangel, člen Rady ZSF a predseda ZKF v Žiline.V posledný deň účastníci Dní mládeže si prezreli
pamätihodnosti Trenčína a samozrejme Trenčiansky hrad. Všetci účastníci, konštatovali že to bolo
najlepšie podujatie za posledné roky.
V čom bola výhoda? Tri dni s relaxom, všetko na jednom mieste, žiadne naháňanie, pohoda, výborná
organizácia, dobré vybavenie celého zariadenia so športoviskami a plavárňou. Za to všetko treba
poďakovať Slovenskej pošte, za sponzorstvo, bezplatné poskytnutie všetkých priestorov, ubytovanie
a stravovanie pre všetkých 34 účastníkov trojdenného pobytu.
Mládežníci spolu s vedúcimi KMF, sa zúčastnili Ankety o najkrajšiu poštovú známku, pečiatku a FDC za
rok 2011.
Na požiadanie sme predkladali správy o činnosti KM ZSF, ale aj ZKF.
2.Odborná činnosť
Odborná činnosť bola zameraná na skvalitnenie práce s mládežou prostredníctvom schôdzí a aktívu
v Belušských Slatinách. Pre vedúcich na pomoc pri príprave súťažiacich FO, KM ZSF pripravila
metodický list a prostredníctvom JUNIFILL č. 50, 51 boli vedúci informovaní, o príprave filatelistickej
olympiády. Časopis slúži pre potrebu vedúcich a jeho redaktorom a vydavateľom v jednej osobe je

Mgr. Janko Mička. Odborná pomoc bola poskytnutá novým vedúcim KMF v Malackách, Trnave,
Ružomberku ale aj v Poprade a Bratislave.
3.Výstavná činnosť
Veľký dôraz kladieme na propagačné výstavky, ktorá by mali slúžiť ako odrazový mostík pre súťažné
výstavy. V tomto smere si dobre počínajú v Nitre, Bratislave, Trnave, Poprade, Lipt.Mikuláši.
V súčasnosti nemáme veľký výber kvalitných exponátov v porovnaní s minulými rokmi. Je to
spôsobené malou členskou základňou a veľkou fluktuáciou mládežníkov. V Nitre na výstave 2. stupňa
v novembri 2011, získali Daniel Jindra y Rišňoviec PZ medailu za exponát „ Vedci, ktorí pomohli svetu
„ a Lukáš Oško získal za exponát Železničná doprava tiež PZ medailu.
V septembri na Popradfile 3. stupňa sa objavili nové exponáty Nely Glorikovej zo Svitu pod názvom
Tatry, ktorý bol spracovaný podľa knihy pána Ovšunku. Po pripomienkach poroty a prepracovaní
môže exponát dosiahnuť ešte vyššie ohodnotenie. Exponát Jačeka z Trnavy vidno, že mládežník
vytvoril sám, tu treba viac poradiť zo strany vedúcej resp. porotcov. Slušné exponáty Nedeľku a
Kováča z Bratislavy dostali priame rady a odporúčania od člena poroty Dr. Oška, podobne aj Martin
Horný k exponátu Lesné cicavce. Vysoko treba kvitovať účasť mladých vystavovateľov v sobotu 6.
októbra pri slávnostnom vyhodnotení výstavy a odovzdávania diplomov a vecných cien. Až dve
hodiny vydržali spolu so svojimi rodičmi besedovať s členom poroty Dr.Oškom Neustále otázky ma
presvedčili, že spolupráca rodičov, detí, vedúcich KMF a porotcov môže priniesť svoje ovocie.
Najvyššie ohodnotenie dosiahli Daniel Jindra PZ medailu za exponát „Vedci, ktorí pomohli svetu“
a Marek Hudec z Melčíc za exponát „Parné lokomotívy“ dosiahol podobné ohodnotenie. Škoda, že sa
lúči s mládežníckymi kategóriami.
4. Porotcovská činnosť
Jediným mládežníckym porotcom z KM ZSF je Dr. Oško / je aj ďalší porotca Ing. M. Bachratý/. V roku
2012 pracoval ako porotca na výstave 2. a 3. triedy Popradfila v dňoch 1. a 2. októbra, kde hodnotil
14 mládežníckych exponátov. 6. októbra zúčastnil sa besedy s vystavovateľmi. Boli prítomní
vystavovatelia z Bratislavy, Popradu, Nitry. Traja vystavovatelia z Bratislavy boli v sprievode svoje
vedúcej pani Schmidtovej a mamičiek . Bola to zaujímavá beseda. Verím, že besedami nad exponátmi
vystavovateľov a vedúcich, prípadne rodičov podporíme mladých vystavovateľov k skvalitneniu
svojich exponátov.
Pri posudzovaní exponátov dávame možnosť aj ďalším vedúcim, aby sme ich mohli postupne
pripraviť pre porotcovskú činnosť. Najviac možností majú pri hodnotení miniexponátov v rámci
filatelistickej olympiády.
5. Materiálna oblasť
Činnosť KM ZSF by nemohla existovať bez materiálnej a finančnej pomoci. Najväčším sponzorom je
Slovenská pošta a.s., ktorá zabezpečila Dni mladých filatelistov a finále olympiády v Belušských
Slatinách v dňoch 15. – 17. Júna 2012. Ubytovanie, stravovanie a využívanie športového areálu,
plavárne nám bolo poskytnuté bezplatne. Okrem toho pani Mgr. Podolská z marketingu SP odovzdala
15 hodnotných cien pre prvých troch súťažiacich v jednotlivých vekových kategóriách. Za sponzorstvo
a pomoc predseda KM ZSF písomne poďakoval Slovenskej pošte /Ing. Kapustovi, a Mgr. Vančovi PhD.
/ Finančnú pomoc sme dostali od ZSF vo výške 700 €, ktoré sme použili na vyplatenie cestovného pre
účastníkov finále FO v Belušských Slatinách, zasadnutie KM ZSF marec 2012/. Okrem toho ZSF
podporil začínajúce KMF skartom prebytkami filatelistického materiálu / NL/.
Ďakujeme Rade ZSF za schválenú dotáciu pre činnosť KM.

6. Propagačná činnosť
V oblasti propagácie máme ešte rezervy. Nevyužívame v plnej miere wébovu stránku ZSF. Najviac
príspevkov dáva na stránky ZSF ale aj na wébovu stránku Dr. Jankoviča, Mgr. Ján Mička.
Pre vnútornú potrebu vedúcich KMF vydáva KM prostredníctvom Mgr. Janka Mičku metodické listy
JUNIFILL . V tomto roku boli vydané dva čísla.
Niektoré KMF prispievajú do regionálnej tlače a TV, / Ing. Maniaček, Mgr. Mička, p. Shmidtová,
Dr.Oško, p. E. Jelačič.
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