


 



JUBILEJNÁ VÝSTAVA C‐S SALÓN 2018 JE PRIPRAVENÁ 

Ľubomír Floch 

 

Po takmer dvoch rokoch prípravy je výstava pripravená. Je venovaná 100. výročiu 

vzniku Československej republiky, vydaniu jej prvých známok s námetom Hradčian a tiež 25-

ročnej novodobej známkovej tvorbe Slovenska.  

 

Vďaka podpore predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, ktorý prevzal 

nad výstavou patronát, sa výstava uskutoční na najdôstojnejšom mieste Bratislavy – na 

Bratislavskom hrade, vo Výstavnej galérii na jeho západnej terase. Predstavíme 58 exponátov 

slovenských a českých vystavovateľov, vrátane troch múzeí. Hrdo sa hlásime k poštovým 

dokumentom, vzniknutých na historickom území Slovenska počas poštovej správy Rakúsko-

Uhorska, dvoch československých a dvoch slovenských republík. Výstava je v mnohých 

ohľadoch jedinečná. Zvolili sme formát nesúťažnej výstavy typu „Filatelistický salón“, prvú 

výstavu tohto druhu na Slovensku. Pozvali sme na ňu aj vystavovateľov, ktorí doposiaľ nikdy 

nevystavovali, aby predviedli ukážky zo svojich zbierok, ktoré nemôžu byť vystavené na 

súťažných výstavách. 

Autorský kolektív (M. Bachratý a kol.) zo 

Zväzu slovenských filatelistov a Slovenskej 

pošty a.s. vytvorili výstavný katalóg 

s informačno – odborným obsahom (cca 150 

strán) predstavujúci výstavu netradičným 

spôsobom. Každý exponát má svoju 

prezentačnú stránku s vyobrazením 

a popisom vybranej zaujímavej položky. 

Obsahuje 6 populárno – odborných článkov, 

viažucich sa k rôznym obdobiam existencie 

ČSR a predstavuje Zväz slovenských 

filatelistov, hlavného organizátora výstavy. 

Prílohou katalógu bude atraktívna 

filatelistická príloha v podobe 

nezúbkovaného upraveného tlačového listu (UTL 6) so známkou vydanou k 100. výročiu 

ČSR. 





Spolu s katalógom bude vydaná kniha  „25 

rokov slovenskej známkovej tvorby“(84 s) 

Okrem oficiálnych informácií a príhovorov 

bude obsahovať niekoľko odborných 

článkov: 25 rokov v dejinách slovenskej 

filatelie (10 s.), 25 rokov slovenskej poštovej 

známky, (7 s.), Medzinárodné ocenenia 

slovenskej známkovej tvorby (5 s), 

Najkrajšie poštové známky 1993 – 2017 (44 

s.). Knihu i katalóg si bude možné zakúpiť 

na výstave v stánku POFIS Slovenská pošta 

a.s.,  i v e-shope (pozri: www.pofis.sk ). 

 

Návštevníkom budú predstavené 

filatelistické lahôdky pred známkového a známkového obdobia. Úvod bude patriť siedmim 

exponátom z obdobia Rakúsko - Uhorska až do 1. svetovej vojny, medzi nimi aj výber 

z veľkého zlatého exponátu Juraja Pálku „Pred známkové obdobie Uhorska  ag zlatého 

exponátu Petra Severina „Rakúska poštová správa na Slovensku 1850-1867“, ktoré budú na 

tejto výstave k videniu pravdepodobne naposledy. Ďalšia šestica exponátov (medzi nimi jeden 

pohľadnicový) bude venovaná československým légiám v Rusku, Taliansku a Francúzsku. 

Jedenásť exponátov (väčšinou 1-2 rámových, z toho jeden exponát pohľadníc) je venovaných 

začleňovaniu Slovenska do novovzniknutého Česko - Slovenska a jeho poštového systému. 

Hradčanom je venovaných 7 exponátov, predovšetkým akcentujúcich rôzne možnosti 

a prístupy k ich zbieraniu. 8 exponátov tradičnej filatelie a poštovej histórie je venovaných 

obdobiu prvej republiky (ČSR I), viaceré z nich sú zamerané na emisie so vzťahom 

k Slovensku. Neobchádzame ani vojnové obdobie (5 exponátov), vrátane problematiky 

holokaustu na Slovensku. ČSR po roku 1945 bude zastúpená štyrmi exponátmi a záver celej 

expozície bude tvoriť 8 rôznorodých exponátov „nového“ Slovenska, od propagačných až po 

poštovo - historické. S využitím podkladov z pražského Poštového múzea vznikol exponát 

o tvorcovi hradčianských známok Alfonzovi Muchovi, a podobne, v spolupráci so Záhorským 

múzeom v Skalici dokumentačno - informatívna prezentácia o Dočasnej československej 

vláde na Slovensku (november 1918). Poštové múzeum v Banskej Bystrici ukáže exponát 

o tvorbe slovenských známok a výber z expozície o nestorovi slovenskej známkovej tvorby 



Jozefovi Balážovi. V „Klenotnici slovenskej filatelie“ bude predstavených 17 zaujímavých 

a vzácnych položiek s väzbou na územie Slovenska,  resp. zo zbierok slovenských zberateľov. 

Slovenská pošta a.s. vydala k výstave tri poštové lístky s prítlačou. Popri klasickom 

„výstavnom CDV“ budú ďalšie dva pripomínať Československú národnú radu v zahraničí 

(1916-1918) a Dočasnú československú vládu na Slovensku (Skalica, november 1918). 

 

V sobotu 27.10. sa budú na výstave používať dve príležitostné pečiatky, následne budú 

jeden týždeň na pošte Bratislava 1. Jedna je k výstavná a druhá k 100 ročnému jubileu 

Československej republiky.  

      



Odvážnejší návštevníci výstavy sa môžu zapojiť do vedomostnej písomnej súťaže. 

Úspešní riešitelia si odnesú na pamiatku malý filatelistický suvenír.  

 

Zabezpečili sme vynikajúce exponáty a exkluzívne miesto výstavy, aj podporu 

sponzorov. Poznáme dobu jej trvania. Čo ešte chýba? Predovšetkým záujem filatelistov, vás 

členov ZSF a čitateľov Spravodajcu ZSF. Výstava splní svoj účel a bude úspešná vtedy, keď 

ju uvidí čo najväčší počet návštevníkov. Má nielen filatelistický, ale aj spoločensko-politický 

rozmer. Nemali by ste na výstave chýbať. Podrobné informácie sú na pozvánke. 

 

Ešte dve dobré správy na záver. Vstupné sa nevyberá a príloha katalógu nebude zvlášť 

v predaji.  

 

Pozn. redakcie. Prezentovaný redakčný článok je spracovaný podľa informácií organizačného 

výboru výstavy. Bude uverejnený aj v Spravodajcovi ZSF 2018/3/ (www.slovenskafilatelia.sk)  


