UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - 2021/2022
ZBERATEĽSTVO

NOVÝ OBSAH

so zameraním na poštové známky (filateliu)
a pohľadnice (filokartiu)

PODMIENKY PRIJATIA:
vek od 45 rokov
SŠ s maturitou
emailová adresa

3-ROČNÉ ONLINE ŠTÚDIUM
UČEBNÝ PLÁN
1.ROČNÍK - 2021/2022
ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD.

 Úvod do zberateľstva – motívy zberateľov a sociálno-psychologické aspekty zberateľstva
 Úvod do zberateľstva – história zberateľstva a najvýznamnejší zberatelia a zbierky
 Zberateľské oblasti, typy zberateľských objektov, výber zberateľskej oblasti
 Špecifické zberateľské oblasti I. – poštové známky, kolkové známky a úradné kolky,
telefónne karty, zápalkové nálepky,...
 Špecifické zberateľské oblasti II. – pohľadnice, odznaky, medaily, plakety, vyznamenania,
vinety, etikety, pivné suveníry,...
LETNÝ SEMESTER – 20 HOD.
 Špecifické zberateľské oblasti III. – mince, bankovky a bankové tlače, nulové a suvenírové
bankovky,...
 Zberateľské pomôcky, systematická organizácia zbierky a jej uskladnenie, možnosti
prezentácie a vystavovania
 Zberateľské prístupy - tematický, teritoriálny, poštovo-historický
 Poštové známky a filatelia - základná klasifikácia a rozlíšenie, filatelistická literatúra a
katalógy
 Poštové známky a filatelia - tlačové techniky, chyby, odchýlky a odlišnosti
2.ROČNÍK - 2022/2023
ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD.
 Zberateľský trh a rozširovanie zbierky, zberateľstvo a internet
 Rozvoj a vzdelávanie zberateľa a využívanie odborných zberateľských združení
 Najvýznamnejšie zberateľské oblasti - filatelia, filokartia, numizmatika a notafília
 Poštové známky a filatelia - svetové a európske poštové známky a filatelia
 Poštové známky a filatelia - československé poštové známky a filatelia
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LETNÝ SEMESTER – 20 HOD.
 Poštové známky a filatelia - slovenské poštové známky a filatelia
 Pohľadnice a filokartia - história, klasifikácia, zberateľské smery
 Mince a numizmatika - história, klasifikácia, zberateľské smery
 Základy praktickej tvorby exponátu - všeobecné pravidlá a techniky, vystavovanie
 Študentské prezentácie - prezentácie vlastných prác a exponátov
3.ROČNÍK - 2023/2024
ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD.
 Poštové známky a filatelia - poštové známky, poštové celiny a poštové formuláre
 Poštové známky a filatelia – poštové pečiatky a iné atribúty poštovej prevádzky
 Poštové známky a filatelia – automatizácia poštovej prevádzky a moderná filatelia
 Kvalita zberateľských objektov a overenie pravosti, ohodnotenie zbierky
 Pokročilá tvorba filatelistických exponátov – tematická filatelia
LETNÝ SEMESTER – 20 HOD.
 Pokročilá tvorba filatelistických exponátov – teritoriálna (tradičná) filatelia
 Pokročilá tvorba filatelistických exponátov – poštová história
 Pokročilá tvorba filokartistických exponátov – pohľadníc a exponátov otvorenej triedy
 Komerčné a investičné zberateľstvo, krátkodobá
a dlhodobá profitabilita
 Študentské prezentácie – prezentácie vlastných prác a
exponátov

TERMÍN ZASLANIA
ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY:
od 15. apríla 2021
do 30. júna 2021

PRIHLASOVANIE
 odoslaním elektronickej prihlášky, ktorej formulár bude umiestnený od 15.4.2021 od 8:00
na: www.ucv.uniza.sk/ Univerzita tretieho veku / Prihláška na štúdium.
(nie je možné osobné podanie prihlášky v kancelárii U3V ani telefonické oznámenie záujmu
o štúdium)
 Po prijatí elektronickej prihlášky Vás bude koordinátorka emailom informovať o ďalšom
postupe.

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
VÝUČBA
 Interval prednášok: každé 3 - 4 týždne.
 Miesto konania prednášok: výučba bude realizovaná online formou (vybrané prednášky môžu
byť uskutočnené prezenčnou formou v priestoroch ÚCV UNIZA, Ulica 1. mája 32, Žilina).
 Rozvrh s konkrétnymi termínmi prednášok dostanú študenti emailom koncom septembra
2021.

POPLATOK
 Výška poplatku: 40 EUR/akademický rok (dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný)
55 EUR/akademický rok (pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO)
 Termín platby: do 30. júna 2021
 Spôsob platby:
1) Platba na účet: IBAN: SK3181800000007000166707, variabilný symbol 141001
Do poznámky (správy pre príjemcu) je potrebné uviesť priezvisko študenta, za ktorého je
platba realizovaná a skratku vzdelávacieho programu (napr. Novakova - ZFF).
2) Platba prostredníctvom poštového poukazu na účet typu „R“:
č. účtu: 7000166707, kód banky: 8180 (IBAN: SK3181800000007000166707),
variabilný symbol 141001,
adresát: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita tretieho veku,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 Termín a spôsob platby je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom príslušnej
koordinátorke.

KOORDINÁTORKA
Ing. Martina Kardošová
 Pevná linka: 041/513 5057
 Mobil: 0918 971 108
 E-mail: martina.kardosova@uniza.sk

SÍDLO UNIVERZITY TRETIEHO VEKU UNIZA
 Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania
 Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina (oproti autobusovej stanici)
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