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Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF pre potrebu vedúcich krúžkov mladých
filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. Číslo vyšlo v januári 2012.
Pripomienky, námety, poznámky, príspevky posielajte na www adresu ZSF alebo predsedom
regionálnych komisií mládeže - Daniela Schmidtová, Bratislava, PaedDr. Jozef Oško (Lipt.
Mikuláš), Eduard Jelačič (Svit), Ing. Ján Maniaček, Nitra, príp. Mgr. J. Mička. ved. KMF
Trnava.
Editoriál
Prešiel prvý polrok školského roka 2011 - 2012. Tí, ktorí doteraz pravidelne robili
v mládežníckej filatelii, konali ako obvykle: získali nových členov do KMF, prihlásili svojich
členov - vystavovateľov na výstavu, ktorá bola usporiadaná v Nitre pri konaní IX. VZ ZSF v
októbri 2011. O konaní snemu a ďalších novinkách budete čítať v ďalšej časti JUNIFILu.
Koľko nás je?
V októbri sa v Nitre uskutočnilo IX. VZ ZSF. Bolo prijaté uznesenie, ktorým sa
najvyšší orgán premenoval na Snem, čo správnejšie označuje rokovanie tohto orgánu, lebo
doteraz sa ho, ako by sa na valné zhromaždenie patrilo, nezúčastňovali zástupcovia všetkých
KF ale podľa stanoveného kľúča zvolení delegáti na valných zhromaždeniach ZKF. Pretože
nastali personálne zmeny vo viacerých orgánoch aj v Rade ZSF vrátane našej komisie
mládeže, nedostali vedúci KMF pravidelné informácie na začiatku školského roka ako
obvykle. Celé uznesenie VZ aj následného zasadania Rady ZSF nájdete na webovej stránke
ZSF, alebo si ho možno prečítať v Spravodajcovi č. 4 , ktorý dostáva každý KF. Stav členstva
v krúžkoch MF teda bude známy až po hláseniach vedúcich krúžkov na sekretariát ZSF alebo
spolu so zaplatením členského príspevku á 1 Euro za člena do konca marca 2012. Je to síce už
v čase, kedy sa žiaci v školách už chystajú pomaly na záver školského roka, ale čo s tým
narobíme? Ostáva nám veriť, že aktívne KMF sa dozvedia i tak včas potrebné informácie
k činnosti, aby sme dokázali, že mládežnícka filatelia na Slovensku stále žije... Podľa účasti
na sneme som videl medzi delegátmi známe tváre z mládežníckej filatelie (Ing. Rančák, pán
Feiner z Levíc, na otvorení výstavy Ing. Ján Maniaček st. atď.), čo značí, že „zlaté“ aktívne
jadro je ešte stále tu. PaedDr. Jozef Oško, ktorý kandidoval za ZKF stredného Slovenska za
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člena Rady, sa z rokovania ospravedlnil. Na decembrovom zasadaní Rady ZSF bol menovaný
za predsedu Komisie mládeže ZSF, k čomu mu srdečne blahoželáme.
Ako novému predsedovi komisie mládeže pri jeho nástupe do funkcie mu želáme
v zodpovednej a namáhavej práci veľa nových myšlienok, nápadov a následne veľa úspechov.
Pretože doterajší predseda KM ZSF nekandidoval do žiadnych funkcií, začnú KMF pracovať
s novými ľuďmi a v nových podmienkach. Ďalšie informácie budú dostávať v právomoci a
v kompetencii novej komisie mládeže, keď Rada dostane z jednotlivých ZKF a klubov
informácie o vedúcich KMF, o registrovaní krúžkov mladých filatelistov, o stave členskej
základne mladých filatelistov v kluboch a informácie o zaplatení členských príspevkov atď.
Z uznesenia IX. VZ ZSF
Dovolil som si urobiť výber ustanovení, ktoré sa týkajú mládeže, vrátane úpravy
Stanov, schválených delegátmi v Nitre, ktoré môžu zaujímať vedúcich KMF. Prosím o
prepáčenie, že si to dovoľujem urobiť bez konzultácie s ostatnými členmi komisie, ale takto to
často bývalo aj prv, keď články Junifilu som robil „na kolene“ sám, ešte s nebohým Mgr. M.
Šnircom alebo s pomocou niektorých členov KM ZSF, najmä s dr. Oškom a Ing. Rančákom.
Ak nastane zmena v aktívnej pomoci vedúcich KMF, to by tvorcov JUNIFILu len potešilo. A
dovolím si ešte pripomenúť, že je tu navyše aj mládežnícke okienko v Spravodajcovi ZSF,
kam môžu vedúci posielať články cestou Sekretariátu ZSF. Niektoré informácie sú
z rokovania Rady ZSF, zverejnené v Spravodajcovi 4/2011:
Členský príspevok ZSF registrovaných členov KMF je 1 Euro. Termín na zaplatenie je
31. marec 2012. (S členským príspevkom odporúčame dať výboru KF a na Sekretariát ZSF aj
zoznam členov KMF so základ-nými údajmi: dátum narod., adresa, škola a pod. Je to dôležité
pre kontrolu na základe požiadaviek org. výborov a porotcov výstav). Predsedom KM ZSF
bol určený Dr. Jozef Oško, predseda komisie porotcov je Ing. M. Bachratý. V roku 2012 sa
uskutoční v Poprade výstava 2. a 3. stupňa. (Informácie sú v osobitnom článku.)
Filatelistická olympiáda v r. 2011/12 sa uskutoční na tému Slovenská pošta a filatelia. Právo
voliť a byť volený do orgánov ZSF sa netýka členov KMF do 18 rokov (je to úprava Stanov
ZSF, dosiaľ to tak nebolo uvedené). KF sa zakladá pri minimálnom počte 4 členov záujemcov o filateliu, analogicky by to mali platiť aj pre KMF, pozn. JM Dokladom o
členstve je preukaz (keďže podľa Stanov sú členmi ZSF aj členovia KMF, vedúci KMF by
mali požiadať Sekretariát ZSF o vystavenie riadneho preukazu členom KMF ako členom ZSF
(!) KMF zriaďuje (aj ruší) klub filatelistov, najvyšším orgánom KF je Výročná členská
schôdza, ZKF koordinuje činnosť krúžkov MF v regióne, atď.
Na čo nezabudnúť
Činnosť krúžkov mladých filatelistov je špecifická v tom, že sa koná spravidla podľa plánu
v škole alebo v centre voľného času, a to v mesiacoch september až december, potom január
až jún. Ak by vedúci organizoval činnosť krúžku koncom roka alebo neskôr, čo v skutočnosti
je síce možné, ale málo reálne, v školských podmienkach by bola spolupráca so školou
chápaná viac negatívne. Týka sa to priestorov na činnosť, prípadných odmien vedúcemu
v súvislosti so vzdelávacími poukazmi podľa príslušných opatrení Ministerstva školstva.
Školské krúžky by podľa nich mali mať spravidla 15 a viac členov. Aj preto sme si zvykli
posielať na Sekretariát ZSF stav registrácie členov KMF koncom roku, teda ešte v decembri a
spolu s členmi KF ho zopakovať v kópii klubu pre zväz do 31. marca. Bolo to aj preto, že
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podľa Zmluvy ZSF so Slovenskou poštou sme museli hlásiť stav členskej základne
(registráciu KMF) Slovenskej pošte, aby krúžky mohli dostať na činnosť FDC a pečiatkované
známky. V roku 2010 vedenie SP, a.s. Zmluvu so ZSF nepodpísalo, preto nevieme, či takáto
pomoc zo stany Slovenskej pošty registrovaným krúžkom bude naďalej fungovať. Ako ste
boli svedkom na výstavách, resp. na Kongrese MF, materiálna pomoc v podobe cien
vystavovateľom a finalistom FO poskytovaná bola, za čo ďakujeme. (Ale dúfam, že sa nové
vedenie KM ZSF pričiní so SP o to, aby to tak bolo aj naďalej…) V tomto roku, vzhľadom
k zmenám v KM ZSF sme zatiaľ žiadnu registráciu nevykonávali, ani hodnotenie súťaže
aktivity a pod. Aj napriek tomu Spravodajca ZSF naďalej uvádzal okienko Naša mládež, kde
boli vždy uvedené príspevky predsedu KM ZSF a iné, ktoré sa týkali mládeže.
Členská prémia v podobe čiernotlače bola podobne ako ostatným členom ZSF riadne
poskytovaná. Zatiaľ nevieme, ako to bude i s ďalšou materiálnou pomocou krúžkom –
skartom a pečiatkovanými známkami. Dúfam, že aspoň sem – tam sa niečo mladým
filatelistom „ujde“.
Ako som začal...
...pracovať v krúžku v tomto školskom roku? Asi tak, ako každý z vás. S ťažkosťami.
A osobitne ťažko preto, že ešte minulý rok chodili do KMF aj dievčatá, ktoré boli v 9. ročníku
základnej školy a tie sa stali pre mňa, vlastne pre krúžok, od tohto roku „diaľkarmi“, ako im
hovorí kolega Ing. Janko Maniaček z Nitry, a tak kontakty s nimi udržujem aspoň e-mailom a
telefonicky, lebo na schôdzku prídu iba občas. Tí mladší, piataci - šiestaci pokračujú
v pravidelnej činnosti, ktorá z mojej strany bola trošku narušená niektorými filatelistickými
povinnosťami, pripadajúcimi na piatok. (Otvorenie výstavy v Nitre, IX. VZ ZSF, inaugurácie
známok, atď.) Vtedy mávame pravidelne, už 20 rokov schôdzky krúžku, a ja to nechcem
meniť, ani žiakom to nevychádza, lebo záver týždňa je pre nich asi najvhodnejší.
Preto som sa rozhodol urobiť v septembri zopár besied v školskej družine so žiakmi 2.
a 3. ročníka. Záujemcov o činnosť vo filatelistickom krúžku bola veľká, skutočná návšteva na
prvom stretnutí polovičná, čo stačilo. Do Vianoc sme sa niekoľko ráz stretli, ukázal som im
plné zásobníky, katalógy, deti dostali skart, vyplnili (ale s ťažkosťami, to písmo...) lístok
s adresou ZSF pre Anketu o najkrajšiu známku r. 2011 a ako to bude ďalej, to uvidím teraz po
Novom roku, kedy chcem pokračovať. Okopírujem pečiatky zo Spravodajcu, donesiem
všetky známky r. 2011 a známku na anketný lístok si kúpia. To už bude aj s požiadavkou na
členský príspevok s hlásením pre klub aj ZSF. Nevyhnutnou a časovo zaťažujúcou prácou
budú kontakty na „diaľkárov“, pretože verím, že sa asi budú chcieť zúčastniť výstav, robiť
filatelistickú olympiádu, ísť na kongres a pod. Ľutujem, že v krúžku už nepracuje niekoľko
tých mládežníkov, do ktorých som vkladal určité nádeje ako na vystavovateľov, ale čo sa dá
robiť, asi to poznáte. Po nás prídu iní, sa kedysi premietal takýto film. A tak je to aj s našou
mladou filateliou.
Čo robiť v tomto roku?
Odpoveď, aspoň čiastočnú, získajú vedúci krúžkov už z prv uvedených príspevkov.
Nábor členov a personálna oblasť mládežníckej filatelie je metóda hlavného článku našej
mládežníckej činnosti. A potom nasleduje odborná činnosť, v ktorej zaujíma popredné miesto
filatelistická olympiáda so zameraním na činnosť Slovenskej pošty a filateliu. Podrobné
informácie budú v samostatnom letáku, ktorý neskôr dostanete z regionálnych KM ZSF.
Medzi každoročne aktuálne úlohy a činnosti členov krúžkov patrí aj tvorba exponátov a s tým
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súvisiaca výstavná a vystavovateľská činnosť. Avizovaná výstava v Poprade v októbri 2012
bude takpovediac „dvojaká“, teda 2. a 3. stupňa, čím dostanú príležitosť tí, ktorí dosiaľ ešte
nevystavovali aj tí, ktorí si svoje získané ocenenia z výstav môžu ešte viac vylepšiť. Teda
pred nimi je možnosť aj príležitosť na skvalitňovanie exponátov lepším materiálom, zmenou
koncepcie alebo lepšou úrovňou.
Avšak asi nie tak, ako o tom hovoril v diskusii na valnom zhromaždení v Nitre
predseda komisie porotcov Ing. Bachratý, že jeden z mládežníckych exponátov porota
nehodnotila, lebo v ňom boli v titulnom liste evidentné zásahy v základných údajoch
mládežníckeho vystavovateľa (?) ako „vyškrabované“ meno, dátum narodenia a pod.
A nestalo sa to prvý raz... Nemáme v ZSF tak veľa porotcov, hodnotiacich vystavované
exponáty na viacerých výstavách, aby si nespomenuli na to, že ten-ktorý exponát už niekedy
prv hodnotili, pritom ak je napr. uvedený ako nový (!) na zažltnutých albumových listoch
spred 10 – 20 rokov, ktoré už poznačilo slnko aj zub času...
Na ďalšiu poznámku z diskusie o (ne)kvalite našich slovenských mládežníckych
exponátov v porovnaní s reprezentatívnymi exponátmi mladých zahraničných vystavovateľov
reagoval delegát p. Feiner z Levíc, že mal možnosť overiť si, že niektoré vysoko hodnotené
zahraničné exponáty „mladých“ filatelistov na výstavách boli od nejestvujúcich mládežníkov
alebo s materiálom, ktorý mladí nemohli mať. Chvalabohu, to náš problém nie je, ale aj tak
máme v čom sa zlepšovať. (A stále si myslím, že by ako nádejní vystavovatelia s kvalitným
materiálom mohli byť deti alebo vnuci našich „zlatých“ vystavovateľov. Ako ich však
prehovoriť a získať pre prácu pri vedení krúžkov? To je otázka.)
POPRADFILA 2012
Filatelistická výstava POPRADFILA 2012 je súťažná, všeobecná filatelistická výstava II. a
III. st. Organizátorom je KF ZSF 54-17 Poprad. Termín a miesto konania: 12. - 27. októbra
2012 v Tatranskej galérii Poprad.
Kvalifikácia exponátu:
• Na výstavu II. stupňa môžu byť prijaté iba exponáty, ktoré na niektorej z
predchádzajúcich výstav III. stupňa získali v triede mládeže aspoň striebornú medailu
(55 bodov).
• Na výstavu III. stupňa sa prednostne prijímajú nové, doposiaľ nevystavené exponáty.
• Na výstavu možno prijať a potvrdiť iba tie exponáty, ktoré majú potvrdenú prihlášku
vystavovateľa klubom filatelistov alebo ZKF. Prihláška exponátu triedy mládeže musí
obsahovať potvrdenie o dátume narodenia vedúcim krúžku mladých filatelistov.
Vyplnené a podpísané prihlášky podľa predtlače prílohy č. 1 a č. 2 Výstavného poriadku ZSF
treba doručiť do 30. júna 2012.
Potvrdenie o prijatí exponátu obdržia vystavovatelia do 31. júla 2012 spolu s bulletinom.
Aktuálne informácie o výstave získate na adrese : Rastislav Ovšonka, Ústecko-Orlická 12,
058 01 Poprad a na adrese www.kfpoprad.estranky.sk , elektronická komunikácia:
kfpoprad@gmail.com, telef. kontakt: R. Ovšonka 0905 202 703, Josef Rančák 0907 949 956
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Súťaž o najkrajší list
je celosvetová súťaž, ktorú vyhlasuje Medzinárodný úrad UPU. Na Slovensku sa o výber
najkrajšieho slovenského listu stará SP,a.s. s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR. Cieľom súťaže je snaha viesť deti k tradičnému písaniu listov a
osvojeniu si písaného prejavu.
Téma na rok 2012:
Napíš list svojmu obľúbenému športovcovi, v ktorom mu povieš, čo pre teba znamenajú
olympijské hry. Tak znie zadanie na rok 2012. Táto téma bola vybraná v súvislosti s
olympijskými hrami, ktoré sa budú konať tento rok v Londýne.
Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mladí ľudia do 15 rokov. Uzávierka súťaže je 31. marca
2012.

Do vašej knižnice
POFIS Bratislava a vydavateľstvo PERFEKT Bratislava vydalo vlani publikáciu Ako začať
zbierať známky, vhodnú pre mladých filatelistov, aj pre vedúcich krúžkov. Knižka bola
vystavená v triede Literatúra na I. česko-slovenskej výstave poštových známok Vysoké Mýto
a získala pozlátenú medailu. Odporúčame do pozornosti, lebo okrem filatelistických prvkov
obsahuje aj praktické návody na rozšírenie činností, napr. malú zbierku slovenských známok,
skladačku auta, PEXESO, spoločenské hry a pod.
Ak je prílohou JUNIFILU príslušné tlačivo, nezabudnite ho vyplniť a zaslať svojej komisii
mládeže.
JUNIFIL č. 49 zostavil J. Mička, ved. KMF v Trnave
Redakčná úprava pre www.zsf.chtf.stuba.sk – webmaster ZSF - Pre potreby stránky doručené
podklady 5.4.2012
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