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Slnečné hodiny v Pleterje 

A Slovenský orloj v S tarej Bystrici

Spoločné vydanie 
so  S lovin skom:



Známková tvorba Slovenskej republiky 2019 - I. štvrťrok Známková tvorba Slovenskej republiky 2019 - I. štvrťrok

2. 1. 2019 * Predsedníctvo SR v Organi-
zácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Eu-
rópe (OBSE) * príležitostná známka * N: 
A. Ferda * OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 
ZP, TF: 2 PL * papier OZ * HZ 13 ½ * FDC 
N: A. Ferda, OF BB print * náklad: 1,5 mil.

1. 3. 2019 * Osobnosti: Michael Strank (1919 
– 1945) * príležitostná známka * N: I. Piač-
ka * OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 ZP, TF: 
2 PL * papier FL * HZ 13 ½ * FDC N: I. Piač-
ka, R: Ľ. Žálec, OTp PTC * náklad: 1 mil.

15. 3. 2019 * Veľká noc 2019: Tradičné slo-
venské drotárstvo * príležitostná známka * 
N: L.  Čertíková, GÚ: V. Rostoka * OF Tis-
kárna Hradištko * PL: 50 ZP, TF: 2 PL (A); 
ZZ: 10 ZP (B), TF: 6 ZZ * papier FL (A), sa-
molepiaci BP (B) * HZ 13 ½ (A), vlnitý vý-

22. 3. 2019 * Slovenský orloj v Starej 
Bystrici, slnečné hodiny v Pleterje * prí-
ležitostné známky, spoločné vydanie so 
Slovinskom * N: J. Česla * OF Tiskárna 
Hradištko * PL: 4+4 ZP, TF: ? PL * papier 
FL * HZ 13 ½ * FDC (2) N+R: J. Česla, OTp 
PTC * náklad: po 120 tis. (30 tis. PL)

677) Symbolická kresba

677 T2 50g (0,50 €) viacfarebná .........0,50
677 FDC  .............................................................. 1,40

678) Michael Strank (1919 – 1945) – vlastným menom 
Michal Strenk, americký vojak, pôvodom Slovák, padol 
na ostrove Iwo Jima

678 1 € viacfarebná .............................  1,00
678 FDC  .............................................................. 1,90

679) Vtáčik zhotovený z drôtu

679A T2 50g (0,50 €) viacfarebná, 
 známka z PL ................................  0,50
679B T2 50g (0,50 €) viacfarebná, 
 známka zo zošitka .......................  0,50
679 FDC  .............................................................. 1,40
679 ZZ  ..............................................................5,00
679 CP  ..............................................................0,90

680) Slovenský orloj v Starej Bystrici (2009)
681) Slnečné hodiny v Pleterje (19. stor.)
680 1,20 € viacfarebná........................  1,20
681 1,20 € viacfarebná........................  1,20
680-681 Séria (2) .....................................................2,40
680-681 PL (165 x 111 mm) ................................... 9,60
680 FDC  .............................................................. 2,10
681 FDC  .............................................................. 2,10
Sútlače
681+680 vodorovná sútlač .....................................2,40

sek 9 ½ : 9 ¾ (B) * FDC * N: L.  Čertíková, 
GÚ: V. Rostoka, OF Tiskárna Hradištko * 
náklad: A - 2 mil., B - 300 tis. (30 tis. ZZ)

Slovinské FDC:  Slnečné hodiny v Pleter-
je a Slovenský orloj v Starej Bystrici

Poštový lístok - s prítlačou: 
Petra Vlhová - majsterka sveta 

v obrovskom slalome

Slovinský upravený tlačový list: Slnečné hodiny v Pleterje a Slovenský orloj v Starej Bystrici

Titulná strana obálky

Prvoaprílová vízia upraveného 
tlačového listu spoločného vydania 

so Slovinskom.
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ÚVODNÍK

Dôležité rozhodnutia v roku 2019

Tento rok ZSF oslavuje 50 ro-
kov od jeho ustanovenia a je 

volebným rokom do všetkých or-
ganizačných štruktúr. Verím, že 
členovia v KF na výročných člen-
ských schôdzach si zvolia akč-
né výbory, navrhnú kandidátov 
do  vyšších orgánov a  delegátov 
na snemy ZKF a ZSF. Nezanedba-
teľné je aj prerokovanie návrhu 
nových stanov ZSF a  volebného 
poriadku ZSF pre 2. snem ZSF.

Každý KF dostane na prerokovanie písom-
ný návrh stanov ZSF, dôvodovú správu a ná-

vrh na  volebný poriadok ZSF. 
Prosím, aby výbory KF a ZKF 
tieto materiály preštudovali 
a pripomienkovali.

Prajem všetkým KF a  ZKF 
príjemné rokovanie a ďakujem 
za spoluprácu. 

Miroslav Ňaršík, 
predseda ZSF

UZNESENIE
z 15. zasadnutia Rady ZSF konaného dňa 2. 3. 2019 

v Bratislave
I. RADA ZSF BERIE NA VEDOMIE:
1) plnenie provizórneho rozpočtu ZSF 

za rok 2018 do 31.12.2018
2) návrh provizórneho rozpočtu ZSF 

na rok 2019
3) návrh nových Stanov ZSF
4) udelenie bronzových ČO ZSF: Ján Čer-

ven, Jozef Džubák, Mgr.  Katarína Ha-
bová, Jozef Kubík, Mariana Nečasová, 
JUDr.  Ing.  Juraj Říha PhD., Ing.  Miro-
slav Zapatický - všetci KF Malacky

5) návrh Výstavného poriadku ZSF pre vy-
stavovanie pohľadníc

6) koncepciu návrhu vydávania Spravodaj-
cu ZSF

7) prípravu Mládežníckej filatelistickej vý-
stavy JUNIORFILA 2019 v Trenčíne

II. RADA ZSF SCHVAĽUJE:
1) počty delegátov s hlasom rozhodujúcim 

na 2. snem ZSF pomerným zastúpením 

zo ZKF na 30 aj začatých členov 1 dele-
gát s hlasom rozhodujúcim takto:

 ZKF Bratislava 7 delegátov
 ZKF ZsR 13 delegátov
 ZKF SsR 8 delegátov
 ZKF VsR 6 delegátov

2) RNDr.  Vojtecha Jankoviča za  národné-
ho komisára a  porotcu pre námetovú 
filateliu na  Svetovú výstavu Čína 2019 
a  národného komisára na  filatelistickú 
výstavu LIBEREC 2019 

3) Ing.  Petra Csicsayia za  národného ko-
misára filatelistickej výstavy HUNFILA 
2019

4) udelenie zlatých ČO ZSF: Ing.  Jaroslav 
Freud, Ján Klein, Stanislav Osuský - 
všetci KF Malacky, Ľudovít Kopinec - 
KF Liptovský Mikuláš

III. RADA ZSF UKLADÁ:
1) uverejnenie návrhu Výstavného po-

riadku ZSF pre vystavovanie pohľad-
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Darujte 2 % zo zaplatenej dane 
pre ZSF

Dovoľujeme si Vás, milí čitatelia, aj 
v  tomto roku poprosiť o  darovanie 

2 % zo zaplatenej dane nášmu občianskemu 
združeniu Zväzu slovenských filatelistov, 
ktorý sa uchádza o vašu podporu. Vďaka tej-
to podpore chceme realizovať rôzne aktivity 
a projekty ako v mládežníckej filatelii, tak aj 
vo výstavnej činnosti. 

V  prílohe tohto čísla Spravodajcu Vám 
zašleme tlačivo Vyhlásenie o  poukázaní 
sumy do  výšky 2% zaplatenej dane, ktoré 
je potrebné s  Potvrdením o  zaplatení dane 
predložiť svojmu miestne príslušnému 
správcovi dane (daňovému úradu podľa 
Váš ho bydliska) do 30. apríla 2019, v ktorom 
sa vykonáva ročné zúčtovanie za  predchá-
dzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vy-

hlásenia je aj Potvrdenie o  zaplatení dane 
od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňo-
vacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie 
vykonalo, bola zaplatená. 

Minimálna výška, ktorú môžete darovať, 
je 3,32 €. Kompletný postup sa nachádza 
na stránke www.rozhodni.sk.
Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno, sídlo: Zväz slovenských 
filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 
00178 039.

Za Vašu priazeň a podporu Vám srdečne 
ďakujeme.

Sekretariát ZSF

níc na  diskusiu v  Spravodajcovi č. 
1/2019

 zodpovedný: Ing. Zdeněk Baliga
 termín: podľa textu

2) prepracovať podľa pripomienok návrh 
nových Stanov ZSF, vypracovať Dôvo-
dovú správu k  novým Stanovám ZSF 
a  návrh nového Volebného poriadku 
ZSF

 zodpovedný: navrhovateľ RNDr.  Pavol 
Lazar 

 termín: 15. 3. 2019
3) vytlačiť a zaslať všetkým KF ZSF poštou 

návrh nových Stanov ZSF, Dôvodovú 
správu a  návrh nového Volebného po-
riadku ZSF na diskusiu

 zodpovední: predseda a tajomníčka ZSF 
 termín: 22. 3. 2019
4) pripomienkovať koncepciu vydávania 

Spravodajcu ZSF
 zodpovední: členovia Rady ZSF 
 termín: 15. 5. 2019

5) pripraviť vzorové vydanie Spravodajcu 
ZSF č. 2/2019

 zodpovední: Rada ZSF a redakčná rada 
Spravodajcu ZSF 

 termín: 31. 5. 2019
6) pripraviť návrhy na  delegátov 2. snemu 

ZSF s hlasom poradným a hostí 2. sne-
mu ZSF, vedenie 2. snemu ZSF, udelenie 
ďakovných listov pre KF a organizácie

 zodpovední: členovia Rady ZSF 
 termín: 31. 5. 2019
IV. RADA ZSF ĎAKUJE:
1) doc.  Ľubomírovi Flochovi za  prácu 

predsedu redakčnej rady Spravodajcu 
ZSF pri príležitosti ukončenia práce 
predsedu redakčnej rady na jeho žiadosť

2) Ing.  Martinovi Polovkovi za  vedenie 
webovej stránky ZSF pri príležitosti jej 
15. výročia

V. RADA ZSF ŽIADA:
1) Rada ZSF žiada RK ZSF o revíziu Účtov-

ného denníku ZSF za rok 2018
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Pravidlá pre hodnotenie exponátov 
pohľadníc na výstavách ZSF

Vojtech Jankovič

1. Trieda pohľadníc 
a súťažné výstavy

Trieda pohľadníc je súťažná výstavná trie-
da pre medzinárodné, národné (I. stupeň), 
regionálne (II. stupeň) a premiérové (III. stu-
peň) súťažné výstavy organizované ZSF, pre 
exponáty dospelých a mládeže. Vystavovanie 
a hodnotenie exponátov v triede pohľadníc sa 
riadi aktuálne platným Výstavným poriad-
kom ZSF a platia preň všetky pravidlá ako pre 
ostatné súťažné výstavné triedy.

2. Definícia pohľadnice
Pohľadnica je dvojrozmerný poštový 

objekt s  ilustráciou, resp. obrázkom urče-
ný na  poslanie krátkych správ bez obálky. 
Pohľadnica môže byť vyhotovená rôznymi 
technikami (ručne kreslené alebo maľova-
né, vyšívané, fotografické a pod.) na rôznych 
druhoch materiálov (papier, kartón, textília, 
kôra a pod.). Okrem toho...
• použité pohľadnice (také, ktoré prešli poš-

tovou prevádzkou alebo boli iným spôso-
bom poštovo spracované) musia obsahovať 
atribúty preukazujúce poštové použitie;

• nepoužité (poštovo nespracované) po-
hľadnice musia mať vytlačený text alebo 
adresné linky, napríklad vo forme oblas-
ti pre poštové údaje, ktoré ukazujú, že 
pohľadnica bola určená na poslanie bez 
použitia obálky;

V  exponáte pohľadníc sú povolené len 
originálne dobové pohľadnice, t. j. neskôr 
vyhotovené novotlače (reprinty) možno pre-
zentovať len výnimočne. Súkromne vytvo-
rené fotografické pohľadnice riadne zaslané 
poštou, nie sú samy osebe vhodné pre celý 
exponát, sú však povolené ako jeho súčasť.

3. Zásady rozvoja 
exponátu

3.1 Zámer, plán a spracovanie
Exponát pohľadníc sa spracováva geogra-

ficky (topograficky), tematicky alebo podľa 
osobitného aspektu (umelec, fotograf, tlačová 
technika, tlačiareň/vydavateľ, materiál), vý-
hradne podľa vlastného výberu vystavovateľa. 
Názov a plán musia byť uvedené na úvodnom 
liste a musia byť napísané v slovenskom jazy-
ku, vo výnimočných prípadoch v niektorom 
z úradných jazykov FIP. Plán musí ukazovať 
zámer a  štruktúru exponátu. Názov, ako aj 
hlavné kapitoly a podkapitoly exponátu musia 
ukazovať štruktúru a  logický vývoj v  rámci 
exponátu a  demonštrovať osobnú tvorivosť, 
vedomosti a výskum. Názov musí čo najlepšie 
odrážať obsah exponátu. Spracovanie expo-
nátu sa musí riadiť zvoleným názvom a plá-
nom. Každá pohľadnica musí mať prepojenie 
s vybranou témou. Mimoriadny význam má 
rôznorodosť (rozmanitosť) materiálu.

3.2 Vedomosti a výskum
Výskum je základným predpokladom 

vedomostí o  zvolenej téme a  prezentova-
ných pohľadniciach. Preukazuje sa výberom 
materiálu a stručným textom pripojeným ku 
každej pohľadnici alebo skupine pohľadníc.

3.3 Stav a vzácnosť
Prezentované pohľadnice by mali pred-

stavovať najlepšiu možnú dostupnú kvalitu 
pre vybraný predmet. Vzácnosť je priamo 
spojená s obťažnosťou pri hľadaní takýchto 
pohľadníc – s obťažnosťou získania.

3.4 Prezentácia
Exponát pohľadníc musí byť vystaviteľný 

v  štandardizovaných výstavných rámoch 
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medzinárodného formátu – 16 listov formá-
tu A4, resp. POFIS. Odporúčané rozmery 
výstavných listov sú:
1) 21 cm x 29,7 cm (rozmer A4) alebo 23 cm 

x 29 cm - 4 listy v jednom rade,
2) 42 cm x 29,7 cm (rozmer A3) alebo 46 cm 

x 29 cm - 2 listy v jednom rade,
3) 31 cm x 29 cm - 3 listy v jednom rade.

4. Hodnotenie exponátu
Exponát pohľadníc hodnotí porota zlo-

žená z odborníkov na tento druh materiálu 
menovaná Komisiou porotcov ZSF. Hodno-
tenie prebieha podľa nasledujúcich kritérií 
s pridelením maximálneho počtu bodov:
Zámer a plán (10) 
a spracovanie (20) 30 bodov
Vedomosti a výskum (35) 35 bodov 
Stav (10) a vzácnosť (20) 30 bodov
Prezentácia (5) 5 bodov

SPOLU 100 bodov

5. Medailové ohodnotenie 
exponátu

Pre priznanie medaily alebo diplomu 
na  medailu platia pre exponáty pohľadníc 
rovnaké kritéria ako pre všetky ostatné vý-
stavné triedy, pričom sa riadi aktuálne plat-
ným Výstavným poriadkom ZSF. Exponáty 
pohľadníc môžu byť ocenené špeciálnymi 
cenami a blahoželaním poroty.

Pokyny pre posudzovanie 
exponátov pohľadníc

1. Úvod
1.1 Cieľom týchto pokynov je poskytnúť 

podporu tak porotcom ako aj vystavovate-
ľom a poskytnúť im praktické rady, ako by 
sa mali pravidlá pre hodnotenie exponátov 
pohľadníc aplikovať.

1.2 Pravidlá pre hodnotenie exponátov 
pohľadníc zahŕňajú všeobecné princípy 

toho, čo môže obsahovať exponát pohľadníc 
a ako by mal byť spracovaný a prezentovaný.

1.3 Tieto pokyny nie sú vyčerpávajúce. 
Každý exponát sa posudzuje na základe jeho 
vlastnej podstaty.

1.4 Na  podrobnejšie prezentovanie expo-
nátu môže vystavovateľ pripraviť zhrnutie 
exponátu, ktoré sa zasiela pred výstavou orga-
nizačnému výboru. Zhrnutie exponátu nena-
hrádza úvodný list alebo plán, ale ich dopĺňa 
uvedením podrobností o spracovaní, výbere, 
výskume, znalostiach a prezentácii exponátu. 
Odporúča sa, aby zhrnutie exponátu obsaho-
valo maximálne dve strany formátu A4.

2. Definícia exponátu 
pohľadníc

2.1 Exponát
Exponát pohľadníc je vlastným tvorivým 

dielom autora. Môže mať geografické (topogra-
fické) spracovanie, vrátane napríklad ilustrácií 
z miesta alebo lokality. Môže sa tiež rozvíjať te-
maticky alebo môže mať ako predmet záujmu 
fotografa, umelca, vydavateľa, tlačiareň, tlačo-
vý proces alebo materiál. Originálny prístup 
a  kreativita môžu viesť k  rôznym spracova-
niam exponátu. Napríklad, udalosť môže byť 
zobrazená formou reportáže.

2.2 Pohľadnica
Veľkosť, tvar a materiál pohľadníc sa môžu 

líšiť. Dôraz sa kladie na obraz, a nie na pou-
žitie alebo filatelistické zvláštnosti (ak nejaké 
sú). Pohľadnice môžu byť nepoužité alebo 
použité (posielané prostredníctvom poštové-
ho systému). Nepoužité pohľadnice by mali 
mať vytlačené riadky pre adresu, rámček pre 
známku alebo iné označenia, ktoré ukazujú, 
že sú určené na odoslanie bez obálky.

3. Kritériá posudzovania
3.1 Zámer, plán a spracovanie
V exponáte musí existovať jasné spojenie 

medzi názvom, štruktúrou a  spracovaním 
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vrátane informácií o  tom, ako sa vystavo-
vateľ rozhodol rozvíjať tému, t. j. ako pristu-
puje k výberu pohľadníc na ilustráciu témy 
a spôsob, akým materiál použil. Pri výbere 
pohľadníc sa zohľadňuje rozmanitosť (varia-
bilita) použitého materiálu.

Zámer a  plán sa hodnotia podľa vzťahu 
medzi názvom, plánom a rozvinutím príbe-
hu v  rámci celého exponátu. Titulný, resp. 
úvodný list s plánom exponátu by mal viesť 
k  príbehu, ktorý sprevádza diváka celým 
exponátom, pričom špeciálne ohodnote-
nie získava vlastný tvorivý prístup, origi-
nálnosť, predstavivosť a  kreatívne nápady. 
Spracovanie sa posudzuje zvážením výberu 
položiek a ich umiestnenia v rámci príbehu, 
ako aj umiestnenia vhodného textu vo vzťa-
hu k  pohľadniciam. Pohľadnice s  podrob-
nosťami o ľuďoch, činnostiach, doprave atď. 
sú dôležitejšie ako všeobecné pohľady.

V  prípade exponátu pohľadníc je rov-
nako dôležité spracovanie a  podrobný opis 
typografického spracovania, spôsobu tlače, 
tlačiarne a vydavateľa. Ak takéto informácie 
nie sú k dispozícii, treba vysvetliť dôvod pre-
čo tomu tak nie je.

3.2 Znalosti a výskum
Výskum je nevyhnutným predpokladom 

pre znalosť témy, čo musí byť zdokumento-
vané výberom a  rôznorodosťou materiálu, 
ako aj stručným textom súvisiacim s  po-
hľadnicami. Texty musia obsahovať zák-
ladné informácie o téme a môžu obsahovať 
informácie o  fotografovi alebo umelcovi. 
Rovnako možno preukázať vhodným spô-
sobom informácie o  typografickom spra-
covaní, spôsobe tlače a  tlačiarni/vydavate-
ľovi. Pohľadnice musia byť správne zvolené 
vzhľadom na  danú tému a  sprievodný text 
musí byť správny. Osobné vedomosti a výs-
kum možno preukázať aj prítomnosťou 
materiálu, v ktorom sa uskutočnil iba malý 
alebo žiadny výskum, napríklad neobvyklá 
zberateľská oblasť. Tematické vedomosti 

možno tiež preukázať použitím materiálu, 
ktorý má tematickú súvislosť, ktorú objavil 
vystavovateľ.

3.3 Stav a vzácnosť
V  exponáte by mala byť prezentovaná 

najlepšia dostupná kvalita pre vybraný pred-
met. Chýbajúce alebo ohnuté rohy, škraban-
ce, odery a pod. negatívne ovplyvňujú hod-
notenie stavu materiálu, s  určitou mierou 
tolerancie pri starších, poštou použitých po-
hľadniciach. Podobne aj v  prípade starších 
pohľadníc s rukopisom na obrazovej strane 
pred zavedením rozdelenej adresnej strany, 
ak písmo nie je v  mimoriadne zlej kvalite, 
rozmazané, s  atramentovými machuľami, 
škvrnami atď.

Vzácnosť je priamo úmerná obťažnosti pri 
hľadaní prezentovaných pohľadníc a ich zís-
kania - ako ťažké by bolo vytvoriť duplicitný 
exponát. Niektoré „reálne fotografie“ použité 
ako pohľadnice môžu byť takmer jedinečné, 
pretože sa často vyrábajú len vo veľmi malom 
počte. Dokonca aj niektoré tlačené pohľadni-
ce môže byť veľmi ťažké nájsť. Pôvodný foto-
grafický archívny materiál, ktorý slúžil ako 
podklad pre eseje a  skúšobné tlače pri tvor-
be pohľadnice je vítaný a vysoko hodnotený. 
Pohľadnice zo zlatej éry pohľadníc boli často 
vytlačené viacerými vydavateľmi vo viace-
rých variantoch. Dobové varianty je možné 
považovať za originály, zatiaľ čo moderné no-
votlače (reprinty) musia byť prezentované ako 
také, a vo veľmi obmedzenom rozsahu.

Falzifikáty, ktoré nie sú jasne takto ozna-
čené, majú za následok zníženie výsledného 
bodového hodnotenia.

3.4 Prezentácia
Pri hodnotení prezentácie je dôležitý cel-

kový dojem z exponátu a jeho usporiadania 
– vhodná farba a rozmer výstavných listov, 
farebnosť, rozloženie materiálu na  listoch 
a usporiadanie listov v rámci celého exponá-
tu. Pri prezentácie pohľadnice sa zobrazuje 
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obrazová strana pohľadnice; adresná (neob-
razová) strana sa zaraďuje len výnimočne, 
ak je to nevyhnutné na  dokumentovanie 
autora, vydavateľa alebo iného dôležitého 
faktu. Pri prezentovaní adresnej (neobrazo-
vej) strany pohľadnice sa odporúča použiť 
zmenšenú farebnú kópiu so zodpovedajúcim 
popisom. Orámovanie alebo zvýraznenie 
pohľadníc podložením môže zlepšiť vizu-
álny dojem. Text musí byť pútavý, grama-

ticky správny, dostatočne informatívny, no 
krátky a výstižný, napísaný vhodnou voľbou 
typu a veľkosti písma. Pri grafickom dizajne 
výstavných listov je potrebné vyhnúť sa vý-
razným farbám, zbytočným kresbám a  or-
namentom. Ilustrácie (mapy, kresby atď.) 
alebo predmety, ktoré majú priamu spojitosť 
s  témou alebo vývojom pohľadníc, možno 
použiť v obmedzenom rozsahu, nie však tak, 
aby sa pohľadnice stali sekundárnymi.

PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY 
A KAŠETY V I. ŠTVRŤROKU 2019

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

V  rubrike sú zaradené pečiatky (13) 
od  začiatku januára do  22. marca. Sú 

zoradené podľa dátumu vydania. Domi-
nujú v  nich témy spojené s  historickými 
i  súčasnými osobnosťami Slovenska, s  ná-
boženským i  športovým pozadím. Všetky 
majú čiernu farbu okrem PPP 09/19, ktorá 
je modrá. Už dlhšie vystupuje do  popredia 
pozoruhodná aktivita močenských filatelis-
tov, ktorí objednávajú príležitostné pečiatky 
k významným jubileám osôb a udalostí slo-
venských dejín. Umožňujú využitie filate-

listických artefaktov na tvorbu tematických 
exponátov s  národnou tematikou. Ako au-
tor pečiatok štandardnej kvality dominuje 
Adrián Ferda.

Za  obrazovou časťou nasledujú dopln-
kové informácie, ktoré rozvíjajú poznanie 
o tom, čo sa kde udialo nielen z filatelistic-
kého hľadiska. Kto sa chce dozvedieť viac, 
môže kliknúť na  odkaz, čím získa prístup 
k elektronickej informácii. Pečiatky použité 
na FDC sú vyobrazené na vnútornej strane 
obálky časopisu.

Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

Blahoslavený Titus 
Zeman. 
Adrián Ferda, PPP 01/19. 
Pošta Bratislava 36, 
08.01.2019.

Štefan Potocký – bojov-
ník za práva Slovákov.
Adrián Ferda, PPP 02/19. 
Pošta Močenok, 
11.01.2019.

Otvorenie prvého slo-
venského snemu. Adrián 
Ferda, PPP 03/19.
Pošta Močenok, 
18.01.2019.

Sv. Cyril - vierozvestca 
a učiteľ Slovákov. 
Adrián Ferda, PPP 04/19.
Pošta Močenok, 
08.02.2019.
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Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

250 rokov pošty v Nitre. 
Adrián Ferda, PPP 05/19.
Pošta Nitra 1, 08.02.2019.

100 rokov gymnázia M. 
M. Hodžu. 
Adrián Ferda, PPP 06/19.
Pošta Liptovský Mikuláš, 
14.02.2019.

20. výročie vesmírnej 
misie Štefánik. Autor 
neznámy, PPP 07/19. 
Pošta Bratislava 1, 
20.02.2019.

Vannius - kvádsky kráľ 
na našom území. 
Adrián Ferda, PPP 08/19. 
Pošta Močenok, 
22.02.2019.

Petra Vlhová - majster-
ka sveta v obrovskom 
slalome. 
Adrián Ferda, PPP 09/19. 
Pošta Bratislava 1, 
22.02.2019.

Sv. Cyril - apoštol Slo-
vanov.
Adrián Ferda, PPP 10/19. 
Pošta Veľký Kýr, 
01.03.2019.

Svätopluk - kráľ Veľko-
moravskej ríše. Adrián 
Ferda, PPP 11/19.
Pošta Močenok, 
08.03.2019.

Ján Hollý – básnik, náro-
dovec, kňaz. 
Adrián Ferda, PPP 12/19.
Pošta Močenok, 
22.03.2019.

Inaugurácia známok Slovenský orloj v Starej Bystrici a Slnečné hodiny 
v Pleterje (Slovinsko).
Adrián Ferda, PPP 13/19.
Pošta Stará Bystrica, 22.03.2019.

Doplnkové informácie 
k príležitostným 

pečiatkam:
PPP 01/19. Blahoslavený Titus Zeman. 

Klub filatelistov Močenok objednal vydanie 
príležitostnej pečiatky pri príležitosti 50. 
výročia jeho úmrtia (*1915, Vajnory, +1969, 
Vajnory). Rehoľné sľuby zložil ako salezián 
(1932), za kňaza bol vysvätený v roku 1940. 

Bol odsúdený pre špionáž a velezradu (1951), 
zomrel na  následky mučenia a  väzenia 
(1969). V roku 1991 bol rehabilitovaný a vy-
hlásený za  nevinného. 30. septembra 2017 
bol vyhlásený za  blahoslaveného (https://
tituszeman.sk/). Príležitostná pečiatka pri-
pomína 50. výročie jeho úmrtia.

PPP 02/19. Štefan Potocký (1811 – 1869)– 
bojovník za  práva Slovákov. V  Močenku si 
filatelisti miestneho klubu a občianska verej-
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nosť pripomenuli 150. výročie úmrtia Štefa-
na Potockého, katolíckeho kňaza, rodáka 
z Močenka. Pri tejto príležitosti vydal miest-
ny klub filatelistov príležitostný poštový 
lístok a  poštovú pečiatku s  názvom: Štefan 
Potocký, katolícky kňaz - bojovník za práva 
Slovákov (https://www.tkkbs.sk/view.php?-
cisloclanku=20190116022).

PPP 03/19. Otvorenie prvého sloven-
ského snemu. Snem Slovenskej krajiny bol 
rozhodnutím prezidenta Československej 
republiky Emila Háchu (4. 1. 1939) zvolaný 
presne mesiac po  voľbách na  18. januára 
1939. Slávnostné ustanovujúce zasadnutie 
snemu sa konalo za  účasti politickej elity 
česko-slovenského štátu v  aule Slovenskej 
univerzity v  Bratislave. Príležitostná pe-
čiatka pripomína túto významnú udalosť 
v  novodobých dejinách Slovenska. (http://
www.prehladsprav.sk/kalendarium-18-ja-
nuar-1939-prve-zasadnutie-snemu-sloven-
skej-krajiny/1918, https://urda.blog.sme.
sk/c/54280/Slovensky-snem.html).

PPP 04/19. Sv. Cyril vierozvestca a učiteľ 
Slovákov. Slávni slovanskí vierozvestcovia 
sv. Cyril a Metod tvoria v dejinách Slovanov, 
a  zvlášť Slovákov, jednu z  najdôležitejších 
kapitol. Príležitostnou pečiatkou si mo-
čenskí filatelisti pripomínajú 1150 rokov 
od  úmrtia sv. Cyrila (Konštantína) v  Ríme 
(869). (https://sk.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_
Metod).

PPP 05/19. 250 rokov pošty v Nitre. Sláv-
nostná akadémia pri príležitosti 250. výročia 
otvorenia pošty v Nitre sa uskutočnila 8. feb-
ruára 2019 v Ponitrianskom múzeu v Nitre. 
Počas podujatia sa používala titulná pečiat-
ka. (https://slovenskafilatelia.sk/3581-2/).

PPP 06/19. 100 rokov gymnázia M. M. 
Hodžu. Vo februári 2019 uplynulo sto rokov 
od  zriadenia Hodžovho štátneho reálneho 
gymnázia v  Liptovskom Svätom Mikuláši, 
ktorého pokračovateľom je súčasné Gymná-
zium Michala Miloslava Hodžu. Príležitost-
nou pečiatkou si mikulášski filatelisti pripo-
menuli toto jubileum. (http://www.mjk.sk/
sk/100-rokov-gymnazia-m-m-hodzu).

PPP 07/19. 20. výročie vesmírnej misie 
Štefánik. 20. februára 2019 uplynulo už 20 
rokov od  štartu kozmickej rakety SOJUZ 
TM-29, na palube ktorej pod názvom Štefá-
nik sa vydal prvý slovenský kozmonaut plu-
kovník gšt. Ing.  Ivan Bella na  osemdňovú 
misiu na vesmírnu stanicu MIR. Príležitost-
ná pečiatka pripomína toto zaujímavé jubi-
leum. K tejto udalosti bola vydaná slovenská 
poštová známka (Pofis 183), ktorá bola inau-
gurovaná 15. júna 1999 v Trenčíne. (https://
www.citylife.sk/vystava/slovenska-stopa-vo-
-vesmire-20-vyrocie-vesmirnej-misie-ste-
fanik-muzeum-dopravy-bratislava).

PPP 08/19. Vannius - kvádsky kráľ 
na  našom území (21 – 51 n.l.). Kráľovstvo 
sa rozprestieralo pravdepodobne na juhozá-
padnom Slovensku, „za Dunajom medzi rie-
kami Morava a Váh“ a existovalo s podporou 
Rímskej ríše. Klientsky štát Vanniov bol vý-
znamnou oporou vojenskej i  hospodárskej 
expanzie Ríma v severnom Zadunajsku, bol 
kultúrnym mostom medzi civilizovaným 
rímskym impériom a  barbarským svetom. 
(https://sk.wikipedia.org/wiki/Vannius).

PPP 09/19. Petra Vlhová je majsterkou 
sveta v  obrovskom slalome. Vo švédskom 
Aare získala pre Slovensko historicky prvé 
zlato z  lyžiarskych MS. Pozornosť športo-
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vého sveta sa upiera na  lyžovanie a Vlhová 
je jeho šampiónka. Filatelisti pripomínajú 
jej úspechy touto príležitostnou pečiatkou 
(https://sport.aktuality.sk/c/382696/fenome-
nalna-petra-vlhova-je-majsterkou-sveta-v-
-obrovskom-slalome/).

PPP 10/19. Sv. Cyril - apoštol Slovanov. 
Konštantín Filozof (* 827, Solún, Grécko – † 
869, Rím), tesne pred smrťou prijal mníšske 
meno Cyril. Bol byzantský filozof, teológ, 
misionár, jazykovedec, prekladateľ a  hym-
nograf, zakladateľ slovanského písomníctva, 
brat Metoda (https://sk.wikipedia.org/wiki/
Kon%C5%A1tant%C3%ADn_Filozof). Veľký 
Kýr sa nachádza v okrese Nové Zámky v Nit-

rianskej župe. Po prvýkrát je spomenutý v lis-
tine kráľa Kálmána z  roku 1113 pri príleži-
tosti darovania dediny zoborskému opátstvu.

PPP 11/19. Svätopluk - kráľ Veľkomo-
ravskej ríše (840? – 894). Pochádzal z  rodu 
Mojmírovcov. Bol tretí a  najvýznamnejší 
panovník Veľkej Moravy (871 – 894) (https://
sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4topluk_I._
(Ve%C4%BEk%C3%A1_Morava)).

PPP 12/19. Ján Hollý (*1785 Borský Mi-
kuláš – +Dobrá Voda 1849) – katolícky kňaz 
(1808 – 1849), básnik, národný buditeľ, 
prekladateľ, jediný významný poet píšuci 
bernolákovčinou. Ako básnik predstavil 
najmä hrdinskosť Slovákov a  ich kresťan-
skú minulosť, najstaršiu medzi Slovanmi. 
Predstavil pôsobenie a kultúrnu i duchov-
nú misiu Cyrila a Metoda na Veľkej Mora-
ve, spracoval aj ich životopisy. Močenskí 
filatelisti vzdali hold jeho celoživotnému 
dielu pri príležitosti 170. výročia jeho úmr-
tia (https://www.osobnosti.sk/osobnost/jan-
-holly-999).

PPP 13/19. Slovenský orloj v Starej Bystri-
ci. Príležitostná pečiatka bola vydaná k inau-
gurácii (22. 3. 2019) rovnomennej známky.

Redakčná informácia. 
Vzhľadom na  zmeny v  redakčnej rade 

a  redakcii časopisu od  januára 2019, re-
dakcia hľadá autora, ktorý by bol ochotný 
a schopný ďalej viesť túto rubriku. Záujem-
covia, kontaktujte vedúceho redaktora časo-
pisu na adrese: baliga.z@slovanet.sk

17. apríla 2019 uplynie 100 rokov od úmr-
tia maliara – krajinára európskeho 
významu Ladislava Mednyánsz-
keho? Narodil sa 30. apríla 1852 
v  Beckove. Slovenská poštová 
známka k  jeho dielu bola vydaná 
v roku 2003. Výročie úmrtia si pri-
pomenú kežmarskí filatelisti vyda-

Viete že,
ním obálky s prítlačou portrétu Ladislava 

Mednyánszkeho vyrobenej ručnou 
oceľotlačou z  platne od  Mgr.  art. 

Jozefa Česlu. K dispozícii v príleži-
tostnej poštovej priehradke v SNG 
v kaštieli v Strážkach bude aj vy-
obrazená PPP. Nebudú chýbať ani 

grafické listy.
 - ZB -
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Nový typ poštových pečiatok?
Mgr. Ján Mička

Vedúci krúžkov mladých filatelistov 
majú svojich „dodávateľov“ skartu 

– úradných obálok, z  ktorých zmývaním 
získavajú pre mládežníkov použité poštové 
známky. Nedávno som takto dostal veľkú 
skladanú obálku spolu s  obálkami jedné-
ho úradu, z  ktorých väčšina bola z  okresu 
Dunajská Streda. Z časti obálok som urobil 
výstrižky, z ktorých neskôr získam známky 
a časť som odložil. Niektoré ma však zaujali, 
lebo mali trošku „podozrivé“ denné ručné 
odtlačky z niektorých pôšt. 

Je známe, že posledný typ českosloven-
ských denných pečiatok je piaty, sú dvoj-
kruhové a ich podstatným znakom je menší 
priemer, cca 25mm a vložené PSČ v hornej 
časti medzikružia. Vnútorná časť pečiatok 
má menší priemer, aby na šírku medzikru-
žia, v ktorom je označenie pošty a PSČ, pri-
padlo cca 4 mm. Po  istý čas však niektoré 
slovenské pošty používali v  deväťdesiatych 
rokoch min. st. pečiatky väčšieho prieme-
ru okolo 31 mm, ktoré som kedysi popísal 
v  príspevku Šiesty typ pošto-
vých pečiatok? Používali ich 
pošty Bratislava 02, 06, 42, 
56, Dolný Kubín, Kremnica 1, 
Lučenec, Martin 1, 05, Nová 
Baňa, vlaková pošta Švermo-
vo-Zvolen, Trstená, Turany n/
Váhom, Veľký Krtíš, Vrútky, 
Žarnovica, Žiar n/Hronom. 
Žiadnu odpoveď zaintereso-
vaných odborníkov Slovenskej 
pošty ani názor poštových 
historikov som nedostal. Jedi-
nou reakciou na príspevok bol 
počin Ing. Jána Maniačeka st., 
ktorý so svojimi mládežníkmi 
vtedy vytvoril rovnomenný 
exponát. V  ňom zdokumen-

toval všetky známe celistvosti z pôšt, ktoré 
tieto pečiatky používali. Uvedený prehľad 
nepokladám za  úplný. Domnievam sa, že 
vzhľadom k tomu, že tieto pečiatky z Tech-
nickej ústredne pôšt neboli dodané na väčší 
počet slovenských pôšt, označenie VI. typu 
im nenáleží a skôr ide o výnimku. 

A podobne to asi bude aj teraz s nasledu-
júcim zistením a používaním nového druhu 
(typu?) denných pečiatok niektorých pôšt. 
Sú dvojkruhové, majú vonkajší priemer 
25 mm ako V. typ, ale vnútorný menší kruh 
má väčší priemer než obvyklé pečiatky pôšt, 
čo znamená, že ich medzikružie je výrazne 
užšie a  menšie, sotva 2 - 3 mm, v  ktorom 
je údaj PSČ a sídlo pošty. Myslím, že by to 
mohlo zaujímať najmä poštových historikov, 
regionálnych zberateľov či záujemcov o poš-
tové pečiatky. Prvýkrát som takúto pečiat-
ku, vlastne jej odtlačok, našiel na celistvosti 
pošty Rajecká Lesná z centra Vianočnej poš-
ty ešte v  roku 2004. Pokladal som to však 
za používanie príležitostnej poštovej pečiat-
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ky vianočnej pošty Rajecká Lesná. (Viď obr.) 
Teraz som však zistil túto analógiu veľkosti 
s ich používaním na ďalších poštách: Brati-
slava 15, Dolné Trhovište, Jahodná pri Du-

najskej Strede, Sap (býv. Pal-
kovičovo v  rokoch 1948 – 90), 
táto zásielka však bola odo-
slaná z  pošty Ňárad, Skalica, 
Trnava  1 a  Vojka nad Dunaj-
om. Opäť predpokladám, že 
sa môžu vyskytnúť aj ďalšie 
pošty, ktoré podobné denné 
pečiatky majú a  používajú. 
Viac som ich nezistil, možno 
regionálni zberatelia a poštoví 
historici by mali zbystriť po-
zornosť a  zaregistrovať nové 

denné pečiatky miestnych pôšt, aby prispeli 
k  zdokumentovaniu tejto zberateľskej ob-
lasti, ktorá nebýva spravidla v centre väčšej 
pozornosti filatelistov.

Zúbkovanie (perforácia) poštových zná-
mok sa meria zúbkomerom (obr. 1) a udá-

va sa číslom (napr. 11 ¾ ), ktoré znamená po-
čet zúbkov (perforačných otvorov) na 20 mm. 
Na  meranie už oddelenej známky z  PL je 
vhodnejšie merať zúbkovanie zúbkomerom.

Druhý spôsob merania perforácie pošto-
vých známok (presnejší) je podiel určeného 
počtu perforačných otvorov (PO) k  name-
ranej vzdialenosti, čím sa dostane priemer 
vzdialenosti PO, ktorý sa vynásobí číslom 20 
(počet PO na 20 mm).

Meranie zúbkovania (perforácie) 
poštových známok

Rudolf Šulej

Obr. 1 Obr. 2
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Môžeme použiť dva spôsoby merania 
vzdialenosti určených PO. Na  meranie 
vzdialenosti som použil posuvné meradlo 
(obr. 2), ktorým sa dá merať vzdialenosť 
PO s presnosťou na 0,05 mm. Na presnejšie 
meranie vzdialenosti PO sa môže použiť di-
gitálne posuvné meradlo, prípadne iné pres-
nejšie meradlo, ako bolo použité pri tomto 
meraní vzdialenosti PO.

I. spôsob merania vzdialenosti:
ľavú pevnú pomocnú čeľusť priložím 

do  stredu prvého PO  (upresním pod lupou) 
a pravú posuvnú pomocnú čeľusť priložím pod 
stred posledného určeného PO (upresním pod 
lupou). Ľavá polovica 1. PO + pravá polovica 
posledného meraného PO = jeden celý PO.

Vypočítanú priemernú vzdialenosť me-
dzi PO vynásobíme číslom 20, čím dostane-
me počet PO na 20 mm (0,5865 x 20 = 11,73). 
Výsledok, ktorý zaokrúhlime, je veľkosť per-
forácie (zúbkovania) 11 ¾.

Podľa môjho názoru je druhý spôsob me-
rania vzdialenosti PO presnejší.

Veľkosť PO (priemer) pri meraní zúbko-
vania (perforácie) je nepodstatná pri rovna-
kej známke. O čo je väčší PO, o to je menšia 
medzera medzi PO a naopak.

Čím je úsek merania PO dlhší, tým je vý-
počet PO presnejší.

Prezident Slovenskej republiky Michal 
Kováč (Katalóg Zb. č. 19 PL, RZ 11 ¾ : 11 ¼ )

Č. 19bm

Výpočet vodorovnej perforácie:
II. spôsob merania 26 : 44,0 = 0,5909 x 20 

= 11,818 (11 ¾)

II. spôsob merania vzdialenosti:
ľavú pevnú pomocnú čeľusť priložím 

na  ľavý okraj prvého PO  (upresním pod lu-
pou) a  pravú posuvnú pomocnú čeľusť pri-
ložím na  ľavý okraj posledného určeného 
PO (upresním pod lupou), - ½ 1. PO + ½ po-
sledného určeného PO = 1 celý PO. 

Priemerná vzdialenosť medzi PO

Výpočet zvislej perforácie:
II. spôsob merania 30 : 52,6 = 0,5703 x 20 

= 11,406 (11 ½)

Č. 19bv

Výpočet vodorovnej perforácie:
II. spôsob merania 26 : 44,0 = 0,5909 x 20 

= 11,818 (11 ¾)

Výpočet zvislej perforácie:
II. spôsob merania 30 : 52,6 = 0,5703 x 20 

= 11,406 (11 ½)
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Andrej Hlinka, Katalóg Zb. č. 570 PL, 
RZ 11 ½ : 11 ¾ (A), 11 ¾ : 11 ½ (B)

PLA, RZ 11 ½ : 11 ¾ uvedené v katalógu
Výpočet vodorovnej perforácie:
II. spôsob merania 48 : 81,75 = 0,5871 x 

20 = 11,742 (11 ¾) rozdiel – 0,008

Výpočet zvislej perforácie:
II. spôsob merania 40 : 67,2 = 0,5934 x 20 

= 11,868 (11 ¾) rozdiel + 0,118, 
na perforáciu 12 rozdiel – 0,138
PLB, RZ 11 ¾ : 11 ½ uvedené v katalógu

Výpočet vodorovnej perforácie:
II. spôsob merania 48 : 81,5 = 0,5889 x 20 

= 11,778 (11 ¾) rozdiel + 0,028 

Výpočet zvislej perforácie:
II. spôsob merania 40 : 68,25 = 0,5860 x 

20 = 11,72 (11 ¾) rozdiel - 0,03 

Tabuľka zlomkov 
1/8 = 0,125 
1/4 = 0,250 
3/8 = 0,375 
1/2 = 0,500 
5/8 = 0,625 
3/4 = 0,750 
7/8 = 0,875 

Tabuľka osminových zlomkov je pomôc-
ka pri zaokrúhľovaní smerom „dole“ alebo 
smerom „hore“.

Použité zdroje
- Poznatky Ing. Miroslava Gereca
- SLOVENSKO 1993 – 2017 – Špecializo-

vaný katalóg poštových známok, celín 
a  filatelistických materiálov, ZBERA-
TEĽ, Bratislava 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 
2018 v Bratislave bola inšpiratívna filate-

listická výstava k 100. výročiu vzniku Čes-
koslovenska so zameraním na historický vý-
voj Slovenska ako krajiny a štátu a Slovákov 
ako národa. Jej úspech bol aj vďaka umiest-

neniu na jednom z najatraktívnejších miest 
– na  Bratislavskom hrade, ktorý priťahuje 
denne tisíce návštevníkov. Hlavná inovácia 
a  inšpirácia pre ďalšie filatelistické výstavy 
bola originálna koncepcia výstavy. Spočiat-
ku jej nie každý veril, ukázala sa však ako 

brilantný nápad priťahujúci zástupy 
návštevníkov, a dúfajme, aj budúcich, 
zberateľov. 

Skutočne! Organizačný tím pod 
silným manažérskym vedením Mira 
Bachratého a  s  výraznou podporou 
Slovenskej pošty, a.  s., / POFIS-u, bol 
schopný sústrediť doteraz nevídané 
množstvo vynikajúcich exponátov 
a  oči priťahujúcich filatelistických la-
hôdok. Vďaka spomenutej koncepcii 
pokrývali historickú cestu Slovenska 
a  Slovákov od  pred známkového ob-

Jubilejná filatelistická výstava 
C – S SALON 2018 v Bratislave

Vojtech Jankovič
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Výstava 100 rokov Československej 
známky v Liptovskom Mikuláši

PaedDr. Jozef Oško

Aktívny Klub filatelistov 53-06 v  Liptov-
skom Mikuláši pripravil v  spolupráci 

s Múzeom Janka Kráľa a mestským úradom 
výstavu poštových známok k  100. výročiu 
vzniku Česko – Slovenska a  k  100. výročiu 
vydania prvej poštovej známky nového štá-
tu. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 28. 
novembra 2018 v  priestoroch Múzea Janka 
Kráľa. Vyše 100 účastníkov bolo zvedavých 
na malé obrázky, ktoré v  sebe skrývajú celú 
históriu dejín spoločných národov Čechov 
a Slovákov. Výstavné exponáty boli chrono-
logický usporiadané podľa časového obdobia 
dejín Československa od  roku 1918 do  roku 
1939 a  po  rozpade republiky od  roku 1939 
do roku 1945. Boli to ukážky známkovej tvor-
by Protektorátu Čechy a  Morava a  Sloven-
ského štátu. Najrozsiahlejšia ukážka znám-
kovej tvorby bola predstavená od roku 1945 
do roku 1992. Po rozdelení na Českú a Slo-

venskú republiku každý štát prezentoval svoj 
emisný plán. Na  výstave svojimi exponátmi 
sa podieľali členovia KF L. Mikuláš Ľudovít 
Kopinec, Matej Kreva, Jozef Oško, Ján Rep-
ček, Jaroslav Vosmek. K zdarnému priebehu 
výstavy prispeli svojimi exponátmi aj členo-
via KMF /mladí filatelisti/ Lukáš a Tomáš Oš-
kovci, Jakub Kostolný, Ján Chlistek. Exponát 
Daniela Vajsa Vznik Československa a  jeho 
prvý prezident bol vytvorený priamo k tejto 
výstave (bol vystavený aj na  výstave Salón 
2018 na Bratislavskom hrade).

VÝSTAVY

dobia až po súčasnosť, ukazujúc všetky naj-
dôležitejšie míľniky a kľúčové momenty, aké 
táto nie vždy ľahká a priama cesta vývoja pri-
niesla. Aby dokázali pokryť všetky dôležité 
historické aspekty, oslovili najlepších sloven-
ských a českých zberateľov, ktorí predstavili 
nie vždy celé, ale vždy podstatné časti svojich 
exponátov alebo dokonca doteraz nikdy ne-
vystavených filatelistických zbierok. A všet-
ky prepojené červenou niťou historického 
vývoja a  boja Slovákov a  Slovenska za  se-
baurčenie dokumentované dobovými pred 
známkovými listami, poštovými známkami, 
pečiatkami, celinami, zásielkami poľnej po-
šty, pohľadnicami a inými, často unikátnymi 
poštovými dokumentmi. A samozrejme, hl-
bokými poštovo - historickými znalosťami. 
Historická „filatelistická“ cesta bola symbo-

licky orámovaná na jednej strane vynikajú-
cim exponátom J. Pálku oceneným troma 
veľkými zlatými medailami na  svetových 
FIP výstavách (Uhorsko – Predznámkové ob-
dobie) a  na  druhej strane malými exponát-
mi začínajúcich mladých filatelistov. Zatiaľ 
čo ten prvý udivoval viacerými unikátnymi 
dokumentmi a  hlbokým štúdiom poštovej 
histórie predznámkového obdobia, tie ďal-
šie prezentovali prvé detské krôčiky detí pri 
príprave filatelistických exponátov na  his-
torické témy ako napríklad Naši prezidenti, 
Dominanty Prahy a Bratislavy, M. R. Štefá-
nik a pod. 

Výstavné rámy „medzi tým“ dokumento-
vali strastiplnú cestu historického Slovenska 
rozdelenú do viacerých častí. 

Pokračovanie nabudúce
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Národná výstava poštových známok 
LIBEREC 2019

Vojtech Jankovič

Základné informácie
Národná výstava poštových 

známok LIBEREC 2019 je súťaž-
ná všeobecná filatelistická výstava 
v  dvoch kategóriách: výstava 1. 
stupňa (národná) a 3. stupňa (pre-

miérová). Cieľom výstavy je propa-
govať filateliu a  virtuálnu výstavu 
EXPONET a  ďalej podnietiť záu-
jem verejnosti o  filateliu. Súčasne 
chce prehĺbiť spoluprácu medzi fi-
latelistami v Českej republike.

VÝSTAVY

Vernisáž otvorila kurátorka výstavy 
PaedDr.  Katarína Verešová, ktorá privítala 
štátneho tajomníka ministerstva vnútra a zá-
stupcu primátora mesta Liptovský Mikuláš 
Ing. Rudolfa Urbanoviča, poslancov mestské-
ho zastupiteľstva, členov Rady ZSF Ing. Jose-
fa Rančáka a Miloša Teťulu, vedúcu odboru 
kultúry a športu PhDr. Danu Guráňovú a fi-
latelistov zo Žiliny, Trenčína, Ružomberka, 
Popradu, Svitu, Liptovského Mikuláša. Po-
tom odovzdala slovo Mgr.  Jaroslavovi Hri-
covi, riaditeľovi Múzea Janka Kráľa, ktorý 
vysoko zhodnotil spoluprácu s  miestnymi 
filatelistami. Spomenul spoluúčasť na  inau-
gurácii známky Kolomana Sokola, inaugu-
ráciu známok Liptovského Mikuláša a  Au-
rela Stodolu, výstavu exponátu Osobnosti 
Liptovského Mikuláša na  poštových znám-
kach v  priestoroch Tatrína, ale aj inaugurá-
ciu príležitostných pečiatok k  730. výročiu 
udelenia mestských výsad a v minulom roku 
100 rokov mikulášskych prvých májov, kde 
okrem pečiatky bola vydaná celinová obál-
ka a UTL. „Dnes v priestoroch nášho múzea 
máme možnosť prvý raz vidieť výstavu poš-
tových známok“, povedal pán riaditeľ. (pozn. 
výstavy poštových známok v L. Mikuláši boli 
v rokoch 1971, 1981, 1989 všetky súťažné a ce-
loslovenské a v roku 1986 celoštátna).

Jozef Oško prítomných oboznámil so za-
meraním a poslaním výstavy. Hovorené slo-
vo doplnil premietaním poštových známok 

súvisiacich s  históriou prvej známky sveta, 
ale hlavne prvých známok Česko - Sloven-
ska a  jeho autora Alfonza Muchu. Potom 
v  priereze sa zmienil o  známkovej tvorbe 
jednotlivých časových úsekov.

Prítomných pozdravil štátny tajomník 
ministerstva vnútra a  zástupca primátora 
Ing. Rudolf Urbanovič. Spomenul, že nedáv-
no bol medzi filatelistami na 2. regionálnom 
dni slovenskej známky a opäť má možnosť sa 
presvedčiť, ako filatelisti naše mesto repre-
zentujú navonok. 

Na záver za tónov skladby „Ide, ide poš-
tový panáčik...“ v  podaní učiteľov ZUŠ J. 
Levoslava Bellu bola inaugurovaná príle-
žitostná pečiatka. Pre verejnosť bola zria-
dená poštová priehradka s  príležitostnou 
pečiatkou, známkou k  100. výročiu prvej 
známky a  vkusná obálka s  prítlačou. Vý-
stava trvala do  18. decembra 2018. Práve 
tento deň je sviatkom filatelistov, lebo je 
v  kalendári označený ako Deň slovenskej 
poštovej známky. Mikulášski filatelisti si 
ho pripomenuli prednáškou PaedDr. Jozefa 
Oška na  tému Známková tvorba venovaná 
udalostiam a osobnostiam mesta Liptovský 
Mikuláš. Prednáška bola dokumentovaná 
premietaním naskenovaného filatelistické-
ho exponátu. Po prednáške bolo zhodnote-
nie výstavy, odovzdanie diplomov a pamät-
ných Jánošíkových dukátov, ktoré venovalo 
Múzeum Janka Kráľa.
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Tento rok si Európa i  svet pri-
pomenie 80. výročie začatia 

II. svetovej vojny 1. 9. 1939. Poľská 
pošta pripravuje vydať dva poštové 
lístky bez známok. Frankatúra bude 
neutrálna (kvety). Na  jednej budú 
mená čs. letcov, ktorí zahynuli pri 
bombardovaní letiska Debno 2. 9. 
1939. Na ilustráciu tam bude poľské 
lietadlo. Na druhom poštovom líst-
ku bude 12 mien čs. letcov, ktorým 
Poľsko udelilo Vojnový kríž, ktorý 
bude aj na  poštovom lístku. Záu-
jemcovia o tieto lístky nech podajú 
záväznú objednávku na jkoreny.tn@
gmail.com do 31.5.2019. Cena 1 líst-
ka bude s poštovným cca 3 eurá.

80. výročie začatia 2. sv. vojny 1. 9. 1939
Jozef Korený

Usporiadateľ a organizátor výstavy
Usporiadateľom výstavy je Svaz čes-

kých filatelistů (SČF) v spolupráci s Klu-
bom filatelistov Liberec, z.s. Organizačne 
výstavu zaisťuje SČF prostredníctvom 
Klubu filatelistov 04-01 Liberec. Výstavu 
počas jej prípravy a konania zastupuje or-
ganizačný výbor (OV), ktorý má rozho-
dovaciu právomoc.

Miesto a čas konania výstavy
Výstava sa koná v bývalej Kaviarni Pošta 

(teraz v majetku Krajského ředitelství poli-
cie Libereckého kraje), v Liberci v dňoch 25. 
až 29. septembra 2019. Slávnostné otvore-
nie bude dňa 25. septembra 2019, otváracia 
doba výstavy je od 9 do 18 hodín, v nedeľu 
29. septembra iba od 9 do 12 hodín.

Slovenské exponáty a národný ko-
misár
Vďaka bilaterálnej zmluve medzi SČF 

a ZSF a ústretovosti vedenia SČF a organi-

začného výboru výstavy sa môžu výstavy 
LIBEREC 2019 zúčastniť aj slovenské expo-
náty členov ZSF, ktoré spĺňajú kvalifikačné 
kritériá na príslušné stupne výstav. 

Vzhľadom na  to, že v  roku 2019 sa 
na Slovensku nekoná žiadna súťažná fila-
telistická výstava ponúkame členom ZSF 
mimoriadnu príležitosť vystaviť exponá-
ty a  získať kvalifikácie na  vyššie stupne 
výstav. AK ste vystavovateľ a máte o vy-
stavenie svojho exponátu, resp. svojich 
exponátov záujem, promptne sa obráťte 
na národného komisára o ďalšie informá-
cie: Vojtech Jankovič, kontaktná adresa: 
vojtech.jankovic@gmail.com

Ďalšie informácie o výstave
Ďalšie – priebežne aktualizované - in-

formácie o  výstave LIBEREC 2019 nájde-
te na  webovej stránke KF 04-01 Liberec: 
www.filatelie-liberec.cz a na filatelistickom 
portáli: www.postoveznamky.sk

VÝSTAVY
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V  tomto kalendárnom roku sa prvý raz 
stretli vedúci krúžkov mladých filatelistov 

na seminári v Trnave dňa 9. februára 2019. Do-
máci nás privítali výbornou domácou bábov-
kou s kávou (V. Chorvatovičová) a Janko Mička 
sa prezentoval krásnym článkom „Jubilejná 
filatelistická výstava CS Salon 2018“ uverejne-
ným v trnavskom časopise Novinky z radnice. 
Pozvanie medzi nás prijal predseda ZSF Mi-
roslav Ňaršík a Karol Milan ako predseda OV 
výstavy JUNIORFILA 2019 TRENČÍN. Pán 
Ňaršík odovzdal aktívnym vedúcim KMF zsl. 
regiónu publikáciu 25 rokov známkovej tvorby 
SR. V prvej časti seminára sa hodnotila práca 
mladých filatelistov a  ich vedúcich v  uplynu-
lom roku. Bola to hlavne príprava exponátov 
na súťažnú výstavu POPRADFILA 2018, vyvr-
cholenie celoročnej práce v  krúžkoch - finále 
filatelistickej olympiády v  Belušských Slati-
nách a cez prázdniny návšteva svetovej výstavy 
PRAGA 2018. Celková činnosť krúžkov bola 
potom vyhodnotená v  Súťaži aktivity. V  nej 
kraľujú krúžky z  Liptovského Mikuláša pod 
vedením pána Jozefa Oška, z  Trnavy s  pani 
Veronikou Chorvatovičovou a  z  Bratislavy 
s pani Danielou Schmidtovou. Krúžok z Lip-
tova získava body profesionalitou vedúceho J. 
Oška, mládežníci vystavovali exponáty na re-
gionálnych podujatiach, na výstave k 100. vý-
ročiu vydania prvej česko-slovenskej známky 
v  Liptovskom Mikuláši, dobre si počínali vo 
finále FO, zúčastňovali sa filatelistických ak-
cií, výstav, inaugurácií a  búrz. Deti v  Trnave 
popracovali na  súťažných exponátoch, ktoré 

úspešne vystavili na výstave v Poprade, navšte-
vovali filatelistické propagačné výstavy, besedy 
s tvorcami známok, burzy. Určite nezabudnu-
teľný pre nich bol zájazd na  svetovú výstavu 
PRAGA 2018. Iba im nevyšlo finále FO. Veľ-
kú aktivitu prejavujú dva bratislavské krúžky 
pani Schmidtovej. Pripravovali súťažné i pro-
pagačné exponáty, vymýšlali filatelistické hry 
a súťaže, rytiny do linolea, navštevovali besedy, 
burzy, veľtrh v Brne, pripravovali Detskú poštu 
na BZD a na SALONE 2018, vystupovali v te-
levízii a rozhlase. Veľmi dobre sa umiestnili vo 
finále FO. Treba pochváliť aj dalšie bratislavské 
krúžky pod vedením pána Valentína, ktoré 
sa veľmi dobre prezentujú v médiách a v tlači. 
Dobré výsledky dosahoval krúžok v  Malac-
kách pod vedením pána Antona Pašteku.

Veľmi dobrou správou bolo založenie no-
vého krúžku v Žiline pri KF 53-58 Žilina, kto-
rý vedie pán Jozef Vangel. Už sa stihol zúčast-
niť finále FO a vystavoval na SALONE 2018. 
A prihlasujú sa ďalšie deti.

V druhej časti sa rozoberala príprava fila-
telistickej olympiády (FO). Téma zostala z mi-
nulého ročníka: 100. výročie vydania prvej 
česko-slovenskej poštovej známky a 25 rokov 
slovenskej známkovej tvorby. V praktickej čas-
ti, kde deti robia miniexponát, majú 3 možnos-
ti. 1. - rozšíriť svoj miniexponát z minuloročnej 
olympiády na 16 listov a vystaviť ho na súťažnej 
výstave a zároveň vytvoriť nový miniexponát, 
aby sa mohli zúčastniť na FO. Budú aspoň sú-
ťažiť dva razy, na výstave aj na FO. Je to ťažšie, 
ale reálne. Druhá možnosť je rozšíriť si minulo-

NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF
Ročník: XI. Číslo: 1/2019

Vedúci KMF v Trnave
Josef Rančák
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ročný exponát o rovnaký počet listov a súťažiť 
s ním na FO. Tretia možnosť je vytvoriť nový 
miniexponát na  tú istú tému FO, ale s  iným 
príbehom. K  tomuto riešeniu rovnakej témy 
FO dva roky po sebe bolo priblížiť situáciu pri 
rozširovaní miniexponátu na FO k tvorbe, roz-
širovaniu a vylepšovaniu súťažného exponátu. 
FO pripravuje deti k vytvoreniu svojho súťaž-
ného exponátu. Finále FO sa uskutoční v Tren-
číne v dňoch 14. – 16. júna 2019 v Posádkovom 
klube ako sprievodná akcia výstavy JUNIOR-
FILA TRENČÍN 2019. Do finále sa kvalifikujú 
víťazi z  krúžkového kola jednotlivých veko-
vých kategorií a podľa potreby aj druhí, aby sa 
naplnil počet cca 30 súťažiacich.

V  tretej časti seminára sa hovorilo o  prí-
prave výstavy JUNIORFILA TRENČÍN 2019. 
Výstava sa uskutoční v  Trenčíne v  Posádko-

vom klube v dňoch 7. 6. – 15. 6. 2019. Pôjde 
o  súťažnú mládežnícku filatelistickú výstavu 
I., II. a  III.stupňa. V  nesúťažnej časti budú 
vystavené exponáty predchodcov súčasných 
mladých filatelistov na  porovnanie a  pouče-
nie sa. Predsedom OV výstavy je pán Karol 
Milan z usporiadateľského KF 52-19 Trenčín. 
Recipročne je pozvaných 8 exponátov z Čes-
kej republiky. Prihlášky sa prijímajú do 31. 3. 
2019. Vernisáž bude v  piatok 7. 6. 2019 o  14 
hodine, palmáre 15. 6. 2019 o 14 hodine v Po-
sádkovom klube. K výstave bol vydaný bulle-
tin, ktorý je zverejnený na webe ZSF.

Na  záver sa rozprúdila diskusia, v  ktorej 
pán Anton Pašteka pozval vedúcich 27. 4. 
2019 do Malaciek na menší seminár vedúcich 
krúžkov mladých filatelistov a  na  miestnu 
zberateľskú burzu.

Základné informácie: Mládežnícka filate-
listická výstava JUNIORFILA 2019 TRENČÍN 
je organizovaná pri príležitosti 50. výročia vzni-
ku Zväzu slovenských filatelistov, 100. výročia 
vydania prvej československej poštovej známky 
a 25 rokov slovenskej známkovej tvorby.

Výstava JUNIORFILA 2019 je súťažná 
výstava I., II. a III. stupňa. Pozvané sú všetky 
slovenské mládežnícke exponáty a  exponá-
ty mládeže z  Českej republiky. Okrem toho 
do nesúťažnej triedy budú na výstavu prijaté 
aj staršie exponáty od bývalých členov KMF.

Organizátor a organizačný výbor výsta-
vy: Organizátorom výstavy je Zväz sloven-
ských filatelistov zastúpený Komisiou mlá-
deže ZSF a Klubom filatelistov 52-19 Trenčín. 
Spoluorganizátorom výstavy je Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR a Slovenská pošta, a.s.

Predseda organizačného výboru: Ing. Ka-
rol Milan, KF 52-19 Trenčín, tajomník organi-
začného výboru: Ing. Josef Rančák, predseda 
Komisie mládeže ZSF, gestor výstavy: Miro-
slav Ňaršík, predseda ZSF.

Miesto a  čas konania výstavy: Výstava 
JUNIORFILA 2019 sa koná v  dňoch 7. júna 
– 15. júna 2019 v Posádkovom klube v Tren-
číne. Výstava bude otvorená denne od 09:00 
do  17:00 hod. (vstup voľný), slávnostné 
otvorenie výstavy: 7. júna 2019 o 14:00 hod., 
slávnostné ukončenie výstavy: 15. júna 2019 
o 14:00 hod.

Sprievodný program: Hlavným sprievod-
ných programom výstavy JUNIORFILA 2019 
je celoslovenské finále 43. ročníka Filatelistic-
kej olympiády mládeže v dňoch 14. 6. – 16. 6. 
2019 v Trenčíne.

Ďalšie informácie o  výstave: Ďalšie – 
priebežne aktualizované - informácie o  vý-
stave JUNIORFILA 2019 TRENČÍN nájdete 
na  webovej stránke ZSF: www.slovenskafila-
telia.sk a na filatelistickom portáli: 
www.postoveznamky.sk

Organizátori srdečne pozývajú všetkých 
mladých zberateľov prihlásiť svoje exponáty 
a všetkým záujemcom o filateliu navštíviť vý-
stavu JUNIORFILA 2019 TRENČÍN.

JUNIORFILA 2019 Trenčín
Vojtech Jankovič

NAŠA MLÁDEŽ



Spravodajca ZSF 22

V  nedeľu 2.12.2018 sme si na  slávnost-
nom stretnutí pripomenuli 75 rokov 

od založenia Klubu filatelistov v Holíči. Ten-
to významný deň podporili svojou účasťou 
hostia ako primátor mesta Holíč Zdenko 
Čambal, predseda ZSF Miroslav Ňaršík, člen 
rady ZSF Ing.  Miroslav Bachratý, predseda 
Klubu filatelistov v  Malackách Mgr.  Anton 
Pašteka i  predseda Klubu filatelistov v  Ho-
doníne a člen nášho klubu pán Dr. Josef Šolc. 

Po  privítaní hostí a  ich zdravici sme si 
minútou ticha uctili pamiatku dvoch našich 
členov pána Ladislava Kukliša a Ivana Balá-
ža, ktorí nás pred krátkym časom zaskočili 
svojím nečakaným odchodom. Boli to nie-
len vynikajúci filatelisti, ale najmä naši celo-
životní priatelia. Pre mnohých v osobe pána 
Kukliša sme mali i  „filatelistického otca,“ 
u  ktorého sme vždy našli potrebnú radu. 
Česť ich pamiatke!

Krátka sonda do počiatkov histórie klu-
bu z úst predsedníčky Márie Hudecovej pri-
pomenula, že filatelia ako zberateľská záľuba 
prenikla do  nášho mesta už v  dvadsiatych 
rokoch minulého tisícročia. Veľkým podne-
tom k vzniku filatelistického spolku v Holíči 
bol úspech Celoštátnej filatelistickej výstavy 
v lete 1942 v Bratislave. Na jeseň 1942 začali 
prípravy s vytvorením filatelistického spol-
ku v Holíči, ktoré vyvrcholili 14. mája 1943 
valným zhromaždením filatelistov Holíča 
a okolia. Predsedom bol zvolený dipl. agro-
nóm Emil Mandelík. Spolok mal 22 členov. 
Dvadsať slovenských spolkov, vrátane filate-
listického spolku z Holíča, ktorý zastupoval 
Emil Mandelík, vytvorilo v novembri 1943 
Zväz slovenských filatelistických spolkov. 
Počet 24 spolkov na Slovensku zastupovalo 
3100 členov. 

Po roku 1945 sa záujem o filateliu v Ho-
líči postupne zvyšoval. V roku 1960 vznikli 
dva nové filatelistické spolky, ktoré sa v roku 
1965 zlúčili a vytvorili Klub filatelistov Ho-
líč. Organizovaná filatelia v  našom klube 
doteraz vychovala cez 240 milovníkov krásy 
poštovej známky z Holíča a okolia. 

S  úctou sme si pripomenuli všetkých 8 
predsedov klubu, ktorí sa svojou obetavou 
prácou zaslúžili o  to, že holíčsky klub má 
svoje významné postavenie medzi ostatný-
mi klubmi. 

Predsedovia klubu:
1942-1952 Emil Mandelík
1952-1960 Arnold Steiner
1960-1965 Alexander Šumichrast (Klub fi-

latelistov pri ZK ĽKZ)
 Arnold Steiner (Klub filatelistov 

pri ROH Pošta Holíč)
1965-1974 Eugen Farkaš
1975-2002 Ladislav Kukliš
2003-2013 Zdeňek Švejcar
2013- Mária Hudecová

Za  dosiahnuté úspechy v  organizovanej 
filatelii, za prácu s mládežou klub získal veľa 
ocenení. 

Z  tých posledných si dovolím spo-
menúť:
V roku 2017 Svaz českých filatelistů oce-

nil našu prácu Čestným uznaním Ladisla-
vovi Kuklišovi za rozvoj filatelie a Čestným 
uznaním I. stupňa Márii Hudecovej.

Ocenenie prišlo i  od  mesta Holíč 
a od TTSK, a to cez ocenenie historicky naj-
významnejšieho člena klubu, ktorého záslu-
hou dnes môžeme oslavovať nepretržité ju-

Oslávili 75. výročie založenia 
Klubu filatelistov v Holíči

Mária Hudecová

Z KLUBOV A REGIÓNOV
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bileum 75 rokov činnosti klubu. Hovoríme 
o pánovi Ladislavovi Kuklišovi, ktorý zasvä-
til svoj život filatelii a činnosti klubu. 

Na  Tereziánskych dňoch 16. 6. 2017 si 
prevzal Cenu primátora mesta Holíč za ce-
loživotnú prácu pre rozvoj Klubu filatelis-
tov v Holíči, za jeho propagáciu a odovzdá-
vanie profesionálnych skúseností v  oblasti 
filatelie. 

Dňa 5. 10. 2017 v Divadle Jána Palárika 
v  Trnave pri príležitosti Dňa Trnavského 
samosprávneho kraja na  oceňovaní vý-
znamných osobností kraja mu bola udelená 
Pamätná medaila predsedu TTSK za celoži-
votnú prácu a  rozvoj filatelie v  Trnavskom 
samosprávnom kraji.

Takto významné jubileum sa neobišlo ani 
bez ocenenia práce našich členov. Pri príle-
žitosti 75. výročia klubu na návrh základnej 
organizácie boli na  spoločnom posedení 
v  Reštaurácii Jozef II. v  Holíči slávnostne 
z rúk predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka odo-
vzdané čestné odznaky ZFS. Za  dlhoročnú 
a obetavú prácu v prospech klubu, ZSF a or-
ganizovanej filatelie si prevzali:

Čestný bronzový odznak ZSF:
Eduard Čenteš
Apolónia Lantošová 

Čestný strieborný odznak ZSF:
Ivan Baláž (udelený in memoriam)
Ing. Anton Bobrík

PaedDr. Ivan Hnát
Mária Hudecová

Čestný zlatý odznak ZSF: 
PaedDr. Josef Šolc

Členovia Klubu filatelistov v  Holíči sú 
nositeľmi 23 bronzových, 7 strieborných 
a 2 zlatých čestných odznakov Zväzu sloven-
ských filatelistov.

Ako klub si vysoko vážime podporu 
vedenia nášho mesta. Na  podnet vedenia 
klubu pri príležitosti 70. výročia založe-
nia klubu v  roku 2013 ZFS ocenilo mesto 
Holíč Čestným zlatým odznakom za  pod-
poru činnosti Klubu filatelistov v  Holíči. 
Toto ocenenie za  mesto prevzal primátor 
PhDr. Zdenko Čambal. Ide o najvyššie oce-
nenie ZSF.

Veľký záujem vyvolala vysoko odborná 
prednáška v podaní pána Miroslava Bachra-
tého na tému História poštovníctva v Holíči 
v období 1. svetovej vojny, podporená origi-
nálnymi dokumentmi.

Minulosť, súčasnosť i  budúcnosť klu-
bu, ako ďalej vo filatelii, kde je jej miesto 
v našej spoločnosti, to boli témy, ktoré zneli 
v  príjemnom prostredí do  odpoludňajších 
hodín.

Touto cestou ďakujem všetkým, vďaka 
ktorým sme mali príležitosť pozdvihnúť 
čašu a pripiť si v „rodinnom“ kruhu na tak 
významné jubileum.

Z KLUBOV A REGIÓNOV
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Nadpolovičná väčšina (68,3%) zo 41 čle-
nov klubu a 9 hostí, ktorí prišli v utorok 

12. marca 2019 do Domu Matice slovenskej 
v Nitre, si pri prezentácii prevzala 10-strano-
vú správu o činnosti klubu za volebné obdo-
bie 2015-2018, drobné filatelistické pamiatky 
a (členovia) aj hlasovací lístok. K 19 bodom 
programu pribudli ešte 2 krátke filatelistic-
ké prednášky s videoprojekciou, odovzdanie 
čestných odznakov ZSF členom KF 52-51 
a hosťom z KF 52-15 a odovzdanie vecných 
cien (publikácia 25 rokov slovenskej znám-
kovej tvorby) 4 zakladajúcim členom klubu, 
ale aj zaujímavé vystúpenia, ktorými prispeli 
RNDr. Peter Lazar (navrhovaný na funkciu 
predsedu ZSF) a RNDr. Vojtech Jankovič. 

Zo správy o činnosti klubu sa dozvedáme, 
že členovia sa pravidelne schádzajú každý 
nepárny utorok o 14:30 hod. v Dome Mati-
ce slovenskej v  Nitre a  okrem toho, každú 
prvú nedeľu v mesiaci (o 10 hod.) organizujú 
v Ponitrianskom múzeu voľne prístupné vý-
menné filatelistické burzy. Členská základňa 
sa početne nezmenila (41 členov v r. 2015 aj 
ku dňu schôdze), ale medziročné údaje kolíšu 

Nitriansky KF 52-51 pri Dome MS 
hodnotil svoju činnosť

MVDr. Milan Šajgalík
(44 členov v r. 2016 a 40 v r. 2018). Vo svojich 
radoch majú iba 4 ženy, ale čo neteší, mlá-
dežníkov je len 5. Dôchodcovia predstavujú 
polovicu členstva. Potešiteľné je, že 5 nových 
členov, ktorí boli prijatí od výročnej schôdze 
v  r. 2015, je veľmi aktívnych aj pri organi-
zovaní výstav. Za  toto obdobie KF 52-51 
organizoval JUNIORFILA 2015 (pre všetky 
stupne) a  2. slovensko-českú filat. výstavu 
NITRAFILA 2018. Zo zbierok 12 členov klu-
bu usporiadal 3 propagačné výstavy SVET 
ZNÁMOK - pri príležitosti 35. výročia klubu 
(26.-30.3.2017) v Galérii Mlyny, o rok neskôr 
na tom istom exponovanom mieste 25 rokov 
známkovej tvorby Slovenskej republiky. 
V septembri 2018 v Nitrianskej synagóge 100 
rokov československej poštovej známky. 
8.9.2018 zorganizovali XXXV. Dni filatelie 
Slovenska. Pri ich otvorení primátor mesta 
Nitry doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., slávnostne 
uviedol do života knižku Nitra pohľadom fi-
latelistu od M. Šajgalíka a nasledovali pred-
nášky (RNDr. P. Lazara, Mgr. A. Paulínyovej 
a  Ing.  J. Brichtovej), o  čom informoval náš 
Spravodajca v č. 3/2018.

Škála filatelistických akti-
vít členov klubu je pestrá. Ich 
vrcholom je samozrejme účasť 
na  súťažných výstavách. Doma 
vystavoval M. Šajgalík (4 expo-
náty), M. Barusová (1 exponát) 
a  v  zahraničí M. Šajgalík na  3 
výstavách (7 exponátov), P.  La-
kata 1 exponát na  1 výstave. 
Veľmi pekný výsledok (PZ/79) 
získal mládežník Daniel Jindra 
na výstave JUNIORFILA 2015/1 
za exponát Vedci, ktorí pomohli 
svetu. S  týmto dielom bol aj 
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na výstave TRAKOŠČAN 2015/1, kde ho „po-
striebrili“. Andej Lovász predstavil na Junior-
file 2 exponáty, odkiaľ si odniesol striebro.

7 vystavovatelia (Mgr.  Mária Barusová, 
Ing.  Vladimír Hutník, Mgr.  Peter Lakata, 
Miroslav Ňaršík, MVDr.  Milan Šajgalík, 
Ing.  Peter Vlčko, Ing.  Katarína Vydrová) sa 
zúčastnili dvoch desiatok propagačných 
výstav doma a  v  zahraničí. Na  viac ako 25 
kultúrnych, spoločenských i  odborných 
podujatiach (najmä v Nitre) klub predstavil 
rôzne propagačné, príp. súťažné exponáty 
MVDr. M. Šajgalíka.

Popri filatelistických výstavách, slávnost-
nom uvedení a  inaugurácii poštových zná-
mok a  iných príležitostiach členovia klubu 
iniciovali výrobu a  používanie 18 príleži-
tostných poštových pečiatok.

Klub sa teší úpechu, ktorý dosiahli prija-
tím a realizáciou návrhu na vydanie pošto-
vej známky Uznanie 4. liturgického jazyka. 
Osobitná pocta sa dostala M. Šajglíkovi, 
iniciátorovi a  autorovi odôvodnenia vyda-
nia tejto známky tým, že mu bolo zverené 
predstavenie - slávnostné uvedenie známky 
do  života na  celonárodných cyrilo-metod-
ských slávnostiach 4. 7. 2018 na Svätopluko-
vom námestí v Nitre. Z ďalších 3 uvedení je 
významné uvedenie známky k  25. výročiu 
vzniku Slovenskej republiky, ktoré sa usku-
točnilo v Galérii Mlyny 16. 1. 2018 za účasti 
významných predstaviteľov štátu, mesta, vy-
davateľa a filatelie. 

KF 52-51 sa ďalej môže pochváliť, že čle-
novia z  jeho radov pracovali a  pracujú vo 
vyšších filatelistických funkciách ZSF. Na I. 
sneme ZSF bol tajomník klubu Miroslav 
Ňaršík opäť zvolený za  predsedu ZSF. Aj 
I. snem ZKF ZsR ZSF zvolil za svojho pred-
sedu Miroslava Ňaršíka. Máme zastúpenie 
aj vo FIP! Ing. Peter Vlčko zastupuje náš ZSF 
v  námetovej sekcii ASTROPHILATELY. 
Ing. Katarína Vydrová je tajomníčkou Spo-
ločenstva Sv. Gabriela na  Slovensku. Ivan 

Tvrdý pôsobí ako člen Slovenskej filatelistic-
kej akadémie, je redaktorom Filatelistických 
štúdií SFA, zároveň je porotcom ZSF pre 
triedu PH a  pracoval ako predseda poroty 
na  filatelistických výstavách NITRAFILA 
2018 a POPRADFILA 2018. 

Mohli by sme spomínať ešte družobné 
styky a  spoluprácu s  inými klubmi doma 
i  v  zahraničí. M. Ňaršíkovi za  dlhoročnú 
spoluprácu udelil Spolok filatelistov Báčsky 
Petrovec v  r. 2016 Plaketu. Primátor mesta 
Nitra v  roku 2018 udelil CENU PRIMÁ-
TORA MVDr.  Milanovi Šajgalíkovi a  Mi-
roslavovi Ňaršíkovi Za  významný prínos 
v oblasti filatelie a prezentácie mesta Nit-
ra v  medzinárodnom kontexte. Rada ZSF 
a  výbor ZKF ZsR udelil zlaté Čestné od-
znaky ZSF až 6 členom (Ing.  Pavol Dodok, 
Ladislav Fekete, Blanka Hamarová, Ing. Ivan 
Krivošík, CSc., Peter Slovák a  MVDr.  Mi-
lan Šajgalík), 3 strieborné (Oskar Jančár, 
Ing. Igor Kazlov, Marek Zvalo) a 3 bronzové 
(Mgr.  Juraj Horváth, Ing.  Vladimír Hutník 
a Ing. Ján Koprda).

Zasadnutí Geofila v  Českej republike 
sa pravidelne zúčastňuje Ladislav Fekete, 
SFA Ivan Tvrdý a Spoločenstva sv. Gabriela 
Mgr. M. Barusová, Ing. P. Dodok, MVDr. M. 
Šajgalík a Ing. K. Vydrová, ktorá publikovala 
v Bulletine Spoločenstva 31 článkov. Propa-
gačné a publikačné aktivity MVDr. M. Šaj-
galíka pokrývajú oblasť médií, ale aj besedy, 
semináre, medzinárodné konferencie, pub-
likovanie v zborníkoch... 

Vedenie KF 52-51 za hodnotené obdobie 
tvorili: MVDr.  Milan Šajgalík – predseda, 
Ing. Ivan Krivošík, CSc., – podpredseda, Mi-
roslav Ňaršík – tajomník, Ing. Ján Maniaček 
ml. – hospodár, Pavol Varga – novinkár.

Členská schôdza zvolila do  nového ob-
dobia za predsedu MVDr. Milana Šajgalíka, 
členov výboru Ing.  Ivana Krivošíka, CSc., 
Ing.  Jána Maniačka, Miroslava Ňaršíka, 
Pavla Vargu a  Ing.  Petra Vlčka. Do  revíz-
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Klub filatelistov vznikol 1. februára 
1944 v  bývalých Baťovanoch. Jeho 

prvým predsedom bol Štefan Blaho, tech-
nický riaditeľ Baťových závodov na  Slo-
vensku. Zberatelia klubu sa zameriavajú 
nielen na zbieranie poštových známok (fi-
latelia), mincí (numizmatika), bankoviek 
(notafilia), pohľadníc (filokartia), odzna-
kov (faleristika), ale aj kuriozít. Niektorí 
sa zaoberajú získavaním pečiatok, listín 
a  dokumentov súvisiacich s  históriou Ba-
ťovany - Partizánske a jeho regiónu. K 80. 
výročiu vzniku mesta pripravil klub regi-
onálnu výstavu zberateľov, prezentované 
boli aj príležitostné korešpondenčné lístky 
a  pečiatky. Členovia Juraj Krasula a  Peter 

Múčka vydali pri tejto príležitosti knihu 
Baťovany - Partizánske na  pohľadniciach. 
Terajším predsedom klubu, ktorý má v sú-
časnosti 30 členov a  sympatizantov, je 
Jozef Šiarik. O  vzniku a  súčasnosti klubu 
pripravujú jeho členovia v tomto roku vý-
stavu vo Vodnom Hrade v Šimonovanoch. 
Ak sa chcete pridať k filatelistom, zavítajte 
na ich stretnutia, ktoré sa konajú každú ne-
deľu od 9:00 do 11:00 hod. v Centre voľné-
ho času na  ulici generála Svobodu 903/53 
v Partizánskom. 

Kontakt na predsedu klubu:
0911 724 131, www.filateliape.skylan.sk,
e-mail: filatelia.pe@gmail.com.

Text klub filatelistov, foto Ľuboš Gallo

Filatelistický klub KF 52 - 40 
Partizánske oslavuje 75. výročie vzniku

nej komisie boli zvolení: Blanka Hamarová, 
Cyprián Bíro a Ing. Boris Blišák.

Na záver ešte výber zo zaujímavej štatisti-
ky od novinkára klubu p. Pavla Vargu. Odber 
noviniek (vo finančnom vyjadrení) za  uply-
nulé 4 roky stúpol z 3780 € na 5800 €. Žiaľ, 
nie je to dané zvýšeným odberom noviniek, 
ale nárastom nominálu. Odber vo všetkých 
17 kategóriách, ktoré si členovia klubu ob-
jednávali, poklesol. Napr. pri známkach z 51 

na 43, UTL z 37 na 28, hárčeky z 58 na 47, zo-
šitky z 15 na 9, CM z 13 na 8, COB zo 14 na 9, 
známka spoločného vydania z 18 na 11.

Napriek tomu, že sa v uplynulom obdo-
bí nepodarilo otvoriť nový krúžok mladých 
filatelistov, uspokojivé je, že štatisticky klub 
vekovo nezostarol, že penzisti netvoria vý-
raznú väčšinu (necelým 1 percentom si držia 
„nadpolovicu“). Potešiteľné sú široké aktivi-
ty tohto nitrianskeho klubu. 
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Na zmeny vo vydávaní slovenských pošto-
vých známok veľmi citlivo reagujú naj-

mä filatelisti, ktorých zaujíma, kam sa uberá 
a  bude uberať slovenská známková tvorba. 
Na základné otázky emisnej politiky Sloven-
skej pošty, a. s., sa pýtali aj listom filatelisti 
z  Piešťan. Odpovedal im najkompetentnejší 
pracovník Slovenskej pošty, a.  s., generálny 
riaditeľ pán Mgr.  Peter Helexa. Listy oboch 
pisateľov po  ich súhlase uverejňujeme v  pl-
nom znení. Veríme, že tento článok zodpovie 
na otázky mnohých čitateľov nášho periodika.

Redakcia

V Piešťanoch 11.12.2018

Vážený pán generálny riaditeľ,
dovoľte mi, aby som sa Vám predsta-

vil. Som predseda Klubu filatelistov 52-01 
v Piešťanoch a ako poverený člen výboru vy-
konávam už 14 rokov novinkovú službu pre 
členov a priaznivcov nášho klubu.

Pri tejto činnosti mám možnosť sledovať 
emisnú politiku Slovenskej pošty, a. s., a tiež 
zvyšovanie nominálnych hodnôt poštových 
známok. Rozhodnutie SP vydávať emisie 
v 8 - 10 blokoch /viď prvá emisia 2018/, ako 
i  rôzne kupónové varianty má negatívny 
dopad na  zberateľov slovenských pošto-
vých známok a popri generačnom probléme 
zberateľov znižuje sa každoročne počet or-
ganizovaných filatelistov a  tiež priaznivcov 
filatelie. Ako príklad uvádzam počty orga-
nizovaných filatelistov v ZSF: r. 2016 – 1 023, 
2017 - 942, 2018 – 945, 2019 - ?

Rok 2019 bude ustálený až po 31.3.2019. 
 Na prvý pohľad situácia v počte členov 

nie je až taká hrozivá, horší dopad to má 
na  celkový odber sérií známok, ktorý sa 
vzhľadom na  nominálne hodnoty známok 
rapídne znižuje. Napr. v  našom klube je to 
o 40 % sérií menej. Je to škoda aj pre SP, pre-
tože nominálne hodnoty známok nie vždy 

korešpondujú s  potrebami obyvateľov pou-
žívať takéto známky. Vyššie hodnoty sú pre-
važne určené pre cudzinu. Posledná známka 
roka vydaná v hodnote 0,95 eura sa nedá po-
užiť na žiadnu poštovú službu bez dolepenia 
známky v hodnote 5 centov, lebo poštovné 
do Českej republiky je 1 euro. Neviem, či je 
to zámer SP, aby sa využili zásoby 5 cento-
vých známok, ale možné je i to, že SP od sep-
tembra zvýšila rapídne ceny až o 50 % za iné 
služby do  iných štátov. Medzi filatelistami 
prevláda názor, aby SP obmedzila počet zná-
mok na tlačových listoch a vydala nominále 
známok presne na už určené poštové poplat-
ky, ak by, pravda, nemienila zvyšovať poš-
tovné. Tiež by stálo za úvahu vydávať série 
poštových lístkov s prítlačou, na ktorých sa 
môže propagovať turistika, kultúra a rôzne 
iné námety. 

Toto sa už dávno robí v Českej republike. 
Viem, že na emisnom pláne SP a jej ďalších 
produktov sa podieľa okrem iných inštitúcií 
a odborníkov aj zástupca Zväzu slovenských 
filatelistov a  zberateľov slovenských zná-
mok. Bolo by zaujímavé zistiť, akú váhu má 
slovo zástupcu ZSF pri tvorbe emisného plá-
nu a určovaní nominálu známok.

Ďalším problémom, ktorý nás trápi, je, že 
SP zatvorila na  svojich prevádzkach okien-
ka pokladní pre súkromné osoby a  tieto 
pokladne využíva pre svoje interné potre-
by. Predpokladalo sa, že produkty SP budú 
propagované a  umiestnené v  presklených 
vitrínach v  budovách pošty. Ale v  týchto 
si môžete vybrať veľa druhov tovaru, ktoré 
s poštou absolútne nesúvisia a produkty SP 
sú zastúpené v minimálnom množstve.

Náš KF 52-01 Piešťany sa snaží získavať 
ďalších členov, vrátane mládeže k  zbiera-
niu slovenských známok, ale pri zvyšovaní 
nominálov známok sa nám to veľmi neda-
rí. Medzi zberateľmi prevláda názor, že SP 

List z Piešťan
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používa zberateľov slovenských poštových 
známok ako rukojemníkov, pretože kúpou 
poštových známok filatelistami a zberateľmi 
nemusí SP poskytovať žiadnu službu, a to je 
celý kameň úrazu.

Vážený pán generálny riaditeľ, veľmi by 
ma zaujímal Váš názor na problémy uvedené 
v mojom liste a v prípade Vášho súhlasu ten-
to Váš názor publikovať v našom odbornom 
časopise Spravodajca ZSF, pretože zaujíma 
aj ostatných členov.

Záverom môjho listu by som chcel vy-
zdvihnúť nadštandardnú spoluprácu s  ve-
dúcou Pošty 1 v  Piešťanoch s  pani Danou 
Krajíčkovou a  tiež s  jej zástupkyňou vedú-
cou oddelenia pani Zuzanou Hudecovou, 
ktoré nášmu KF vyšli v ústrety pri rôznych 
filatelistických akciách, ako boli príležitost-
ná pečiatka a výročný let Piešťany – Praha, 
pri vydaní známky Poštového úradu v Pieš-
ťanoch, ako i  pri známke Budova historic-
kej elektrárne v  Piešťanoch, za  čo im patrí 
srdečná vďaka nášho KF.

Verím, že Vám môj list poskytne čiastoč-
ný pohľad na problémy, ktoré sužujú nás fi-
latelistov a zberateľov slovenských známok. 

Prajem Vám i celej Vašej rodine príjem-
né prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia 
a hlavne zdravia v novom roku 2019.

Milan Vančo, predseda KF 52-01 Piešťany 

Bratislava 31.1.2019
Vážený pán predseda,
ďakujem Vám za list, v ktorom sa detail-

ne zaoberáte problematikou emisnej politi-
ky slovenských poštových známok. Dovoľte, 
aby som Vás osobne ubezpečil, že pri určo-
vaní nominálnych hodnôt, ktoré Vás trápia 
najviac, sa v prvom rade zohľadňujú potreby 
prevádzky Slovenskej pošty. Poštové znám-
ky ešte stále slúžia v prvom rade na výplat-
né účely listových zásielok a predovšetkým 
tomuto účelu sa podriaďuje emisná politika 
Slovenskej pošty. Rok 2018 bol špecifický 

v tom, že sa dva razy menil cenník listových 
zásielok do  zahraničia z  dôvodu reflekto-
vania skutočných nákladov na  posielanie 
týchto zásielok, ktorých cena sa nemenila 
od  vstupu Slovenska do  eurozóny v  roku 
2009. Pri určovaní nominálnych hodnôt 
sa zohľadňujú nakoniec aj skladové zásoby 
poštových známok v centrálnom sklade ce-
nín ako aj na samotných poštách. To zname-
ná, že ak máme napríklad veľkú skladovú 
zásobu poštovej známky s  hodnotou 1,00 
Eur, tak sa snažíme tieto poštové známky 
prioritne spotrebovať a  nie vydávať ďalšie, 
ktoré by nám túto skladovú zásobu len zvy-
šovali. Poštová známka s nominálnou hod-
notou 0,95 Eur, ktorá sa podľa Vášho názoru 
nedá použiť na  žiadnu službu, je v  aktuál-
nom platnom cenníku Slovenskej pošty, a. 
s., určená pre listy 2. triedy do 500g vo vnút-
roštátnom styku. Nemohla preto byť špeku-
latívne emitovaná za účelom dolepenia 0,05 
Eur poštovej známky. Pri znižovaní sklado-
vých zásob poštových známok sa vždy snaží-
me pošty usmerniť tak, aby prioritne spotre-
bovali známky emitované v minulosti, ktoré 
sa nestihli pre daný typ služby spotrebovať. 
Poštové známky nekorešpondujúce s cenní-
kom SP, a. s., ako napr. 0,05, 0,10 a 0,20 Eur 
nazývame tzv. „peňaženkovými známka-
mi“, ktoré boli emitované v  roku 2009 pre 
uľahčenie dofrankovania tých zásielok, pre 
ktoré neboli emitované samostatné poštové 
známky. Nominálne hodnoty novoemitova-
ných poštových známok preto sú určované 
výhradne podľa aktuálne platného cenníka 
listových zásielok, pričom sa snažíme nevy-
dávať poštové známky s  hodnotou vyššou 
ako 3,00 Eur, práve z dôvodu ohľaduplnosti 
k zberateľom poštových známok.

Vážený pán predseda, vyššie uvedené 
problémy súvisiace s prevádzkou Slovenskej 
pošty, a. s., sú známe len interným pracov-
níkom, a  preto iste chápete, že nie je mož-
né, aby mal na tvorbu nominálnych hodnôt 
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poštových známok vplyv niekto z externého 
prostredia, napríklad niektorý z  filatelistov 
pôsobiacich v  odborných komisiách poš-
tových známok, ktorý detailne nepozná 
problematiku prevádzky Slovenskej pošty, 
a. s. Na rokovania Realizačnej komisie slo-
venskej známkovej tvorby, ktorá je mojim 
poradným orgánom vo veciach výtvarnej 
a  námetovej realizácie poštových známok, 
je pravidelne prizývaný pán Miroslav Ňar-
šík, predseda Zväzu slovenských filatelistov, 
ktorého je Váš klub členom, a ktorý je určite 
schopný poskytnúť Vám relevantné infor-
mácie týkajúce sa emisnej politiky Sloven-
skej pošty, a. s. Tá bola pre Vás filatelistov 

zverejnená vo viacerých odborných príspev-
koch na  webovej stránke POFIS-u v  sekcii 
blogu už v  roku 2010. V  prípade, že by ste 
chceli niektorú časť z  tohto listu zverejniť, 
poprosím Vás, aby ste mi Váš text najprv po-
slali na autorizovanie.

Ďakujem Vám za Vaše postrehy zo sveta 
filatelie, ako aj za názory na fungovanie pôšt 
v Piešťanoch. V novom roku Vám želám veľa 
šťastia a zdravia, a dúfam, že nám aj naďalej 
zachováte priazeň v zberateľskej oblasti poš-
tových známok.

S pozdravom, Peter Helexa, predseda pred-
stavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská 

pošta, a. s.

25. Svetový olympijský 
zberateľský veľtrh WOCF 2019 

vo Varšave (Poľsko)
Vojtech Jankovič

Základné informácie
AICO (International Association of 

Olympic Collectors) organizuje v  dňoch 24. 
- 26. 5. 2019 v Olympijskom centre Poľského 
olympijského výboru vo Varšave tradičné 
svetové stretnutie zberateľov olympijských 
a  športových memorabílií, na  ktorom sa 
stretne viac ako 100 zberateľov z celého sveta.

Zájazd na veľtrh
Vďaka iniciatíve našich kolegov v Spoloč-

nosti olympijských a športových zberateľov 
SSOSŽ cestovná kancelária PAXTRAVEL 
organizuje autobusový zájazd na  tradičný 
25. Svetový olympijský zberateľský veľtrh 
WOCF 2019 vo Varšave. Zájazd je konci-
povaný tak, aby sa ho mohli zúčastniť aj 
partneri a rodinní príslušníci, ktorí sa majú 
možnosť venovať aj iným ako zberateľským 

aktivitám (celodenná prehliadka mesta 
s  odborným sprievodcom, nakupovanie, 
individuálny program). Termín zájazdu je 
24. - 26. mája 2019 s odchodom a príchodom 
z a do Bratislavy. 

Ďalšie informácie 
o veľtrhu a zájazde

Ďalšie – priebežne aktualizované infor-
mácie – o veľtrhu WOCF 2019 a o možnos-
ti prihlásiť sa na zájazd nájdete na webovej 
stránke SSOSŽ: www.ssosz.sk a na filatelis-
tickom portáli: www.postoveznamky.sk

Organizátori srdečne pozývajú všetkých 
záujemcov o olympijské a športové zberateľ-
stvo na účasť na WOCF 2019 vo Varšave, a to 
buď individuálne, skupinovo po vzájomnom 
dohovore viacerých zberateľov alebo prihlá-
sením na organizovaný zájazd.
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Vo vestibule 
úradu Tren-

čianskeho samo-
správneho kraja 
bola 1. februára 
2019 vernisáž výsta-
vy venovaná veliká-
novi slovenského 
národa generálovi 
Dr. Milanovi Rasti-
slavovi Štefánikovi 
pri príležitosti 100. 
výročia jeho tragic-
kej smrti pri návra-
te do  vlasti 4. mája 
1919. Výstava pred-
stavuje život vedca, 
politika, diplomata, 
vojenského letca 
ako osobnosť sveto-
vého formátu, akou 
brigádny gen.  OS 
Francúzska Dr.  M. 
R. Štefánik bezpo-
chyby bol. Jeho práca bola ocenená aj vyzna-
menaniami, ktoré mu boli udelené v rokoch 
1914 - 1919. Medzi ne patria: franc. Chevalier 
de la Légion d´Honneur (1914), franc. Croix 
de Guerre avec Palme (1915), srb. Zlatá me-
daila Miloša Obiliča (1917), franc. Officier 
de la Légion d´ Honneur (1917), tal. Croce al 
Merito di Guerra (1918), rus. Orden Sviatogo 
Vladimíra (1918), franc. Commandeur de la 
Légion d´ Honneur (1918) a ďalšie. Prezident 
SR vymenoval Dr. M. R. Štefánika 7. 5. 2004 
do najvyššej generálskej hodnosti generál in 
memoriam. Vernisáž združenej expozície 
výstavy prinášajúcej nový pohľad na  život 
gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika otvoril 
predseda TSK Ing. Jaroslav Baška - poslanec 
NR SR. Príhovory predniesli riaditeľ Tren-

čianskeho múzea 
Mgr.  Peter Marti-
nisko, člen Správ-
nej rady Nadácie 
M. R. Štefánika 
Ferdinand Vrábel, 
ktorý predstavil aj 
svoju publikáciu 
„Splnený sen“, člen 
Spoločnosti M. R. 
Štefánika v  Tren-
číne a  npráp. v.  v. 
Jozef Korený - 
čestný predseda 
KF 52  19 pri po-
sádkovom klube 
Trenčín, predstavil 
filatelistický expo-
nát Ing.  Jána Ma-
niačka st. z  Nitry. 
Vernisáže výstavy 
sa zúčastnil aj rek-
tor Trenčianskej 
univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc.  Ing.  Jozef Habánik, 
PhD., ako aj genmjr. v. v. Jiří Egg a genmjr. 
v. v. Ing. Emil Vestenický. Vo veľkom počte 
boli prítomní členovia inštitúcií, ktoré parti-
cipovali na výstave. Výstava vznikla v spolu-
práci Trenčianskeho múzea, ktoré poskytlo 
uniformu a zbrane legionára, Nadácia M. R. 
Štefánika v Bratislave, MV SR Štátny archív 
Trenčín poskytol archívne dokumenty a pla-
gáty, Klub numizmatikov pri Posádkovom 
klube Trenčín obohatil výstavu artefaktmi 
ako mince, bankovky, medaily, vojenské vy-
znamenania, plakety, odznaky, publikácie 
a bustu - všetko vo vzťahu ku gen. Dr. M. R. 
Štefánikovi zo zbierky plk. v. v. Ing. Jána Di-
balu. Výstava bola otvorená denne do konca 
februára 2019.

Výstava Generál Štefánik
Jozef Korený
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MVDr. Alexander Bárd, CSc. - 90 ročný

Mimoriadne významný 
priekopník filatelie v Ko-

šiciach a  vo východosloven-
skom regióne s celoslovenským 
dosahom MVDr.  Alexander 
Bárd, CSc., sa vo februári tohto 
roku dožil 90 rokov. Pri tomto 
vzácnom životnom jubileu gra-
tulujeme a  aj touto cestou po-
važujeme za  čestnú povinnosť 
pripomenúť našej filatelistickej 
obci túto vzácnu skutočnosť. 

Narodil sa 21. februára 1929 na  južnom 
Slovensku v  Šahách, ale takmer celý život 
prežil na východe Slovenska v Košiciach. Čle-
nom ZSF je od 1. 3. 1969 a hneď od začiatku 
sa aktívne zapojil do činnosti KF 10 - 01 Ko-
šice, ktorý v súčasnosti nesie číslo KF 54 - 01. 
Od začiatku pôsobil v oblasti výchovy mladej 
filatelistickej generácie. Od  roku 1972 viedol 
KMF V315, pod jeho vedením KMF dosahoval 
významných úspechov vo všetkých oblastiach 
činnosti. Krúžok bol viacnásobným držiteľom 
vyznamenania Vzorný krúžok MF. Členovia 
krúžku úspešne reprezentovali slovenskú mlá-
dežnícku filateliu na rôznych súťažiach doma 
i v zahraničí.

Členom výboru KF 54 - 01 sa stal v roku 
1972, v roku 1976 bol zvolený za predsedu klu-
bu a túto funkciu zastával s malou prestávkou 
až do roku 2012. Bol členom výboru, podpred-
sedom a neskôr predsedom KV ZČSF, predse-
dom Krajskej komisie mládeže. Bol hlavným 

organizátorom mnohých fila-
telistických výstav v  Košiciach 
v  rokoch 1972 až 2010, kaž-
doročných regionálnych osláv 
Dňa poštovej známky a filatelie 
v Košiciach a mnohých ďalších 
filatelistických podujatí. Veľ-
kou mierou sa zaslúžil o  roz-
voj spolupráce s  košickými 
organizáciami a  inštitúciami, 
predovšetkým so Slovenským 
technickým múzeom v  Koši-

ciach a  Univerzitou veterinárskeho lekárstva 
a farmácie. 

Medzi jeho zberateľské záujmy patria 
známky, celiny a  celistvosti Slovenska, Ma-
ďarska a Rakúska. Venuje sa aj námetom no-
vodobých letných olympijských hier a histórii 
veterinárnej medicíny. Je úspešným vystavo-
vateľom. 

Dr. Alexander Bárd je Zaslúžilý pracovník 
vo filatelii, držiteľ zlatého Čestného odznaku 
ZSF, zlatého Čestného odznaku Zväzu ma-
ďarských filatelistov, laureát Ceny ZSF, laureát 
Ceny ministra Dopravy a výstavby SR. Stal sa 
všeobecne uznávanou významnou osobnos-
ťou organizovanej filatelie nielen na  Sloven-
sku.

Pri tejto príležitosti prajeme jubilantovi 
všetko najlepšie, pevné zdravie, radosť z  vý-
sledkov činnosti jeho nasledovníkov a pohodu 
v kruhu najbližších.

Výbor KF 54 - 01

Pred 75 rokmi sa narodil 26. februára 
PaedDr.  Jozef Oško, ktorý zasvätil celý 

svoj život výchove mladých filatelistov a roz-
voju filatelie na Liptove. Je zaujímavosťou, že 
mikulášsky klub filatelistov si v týchto dňoch 
pripomína tiež 75. výročie svojho vzniku.

PaedDr. Jozef Oško 75 – ročný
Dr. Oško vstúpil do  tohto klubu v roku 

1961 ako jeden z piatich zakladajúcich čle-
nov obnoveného KF vo SČSF. Po štyroch ro-
koch založil v Liptovskom Mikuláši krúžok 
mladých filatelistov, ktorému sa venuje do-
teraz. V roku 1969 bol zakladajúcim členom 
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14. marca 2019 sa členovia 
KF 52-51 Nitra rozlúčili s čle-
nom ZSF pánom PaedDr.  Jo-
zefom Gálom. Človekom 
s  veľkým entuziazmom, lás-
kou k  filatelii a  propagáto-
rom slovenských poštových 
známok. Organizátorom 
propagačných a  súťažných fi-
latelistických výstav NITRA-
FILA. Zakladateľom Klubu 
Fera Horniaka a  vystavova-
teľom najmä s  religióznou tematikou. Ne-
spočetných inaugurácií a  uvedení nových 

Rozlúčili sme sa 
s PaedDr. Jozefom Gálom

slovenských poštových zná-
mok blízkych k  mestu Nitra. 
Organizovaním niekoľkoroč-
ných slávnostných vyhlásení 
Ankiet o najkrajšiu slovenskú 
poštovú známku v  Kostoľa-
noch pod Tríbečom. 

Členovia KF mu ďakujú 
za  všetko, čo urobil pre po-
zdvihnutie filatelie v  Nitre. 
Ktorí ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Česť 

jeho pamiatke!
Miroslav Ňaršík

držal Pamätnú plaketu Mesta 
Liptovský Mikuláš za  dlho-
ročnú aktívnu prácu v  KF 
a vedenie krúžku mladých fi-
latelistov. Je nositeľom zlatého 
Čestného odznaku ZSF, jeho 
krúžok obdržal čestný titul 
„Vzorný KMF ZSF“.

Naďalej aktívne pracuje 
v  KF ako podpredseda, vedie 
úspešný krúžok mladých fi-

latelistov, ako porotca hodnotí súťažné ex-
ponáty, je plný elánu, vedie svojich vnukov 
k filatelii ako svojich nasledovníkov.

Jožko, skladám pomyselný klobúk pred 
Tvojou prácou, ktorú si urobil pre mládež, 
mládežnícku filateliu, pre liptovskú filateliu 
a, samozrejme, pre celé Slovensko.

Prajem Ti pevné zdravie, veľa elánu 
v  osobnom a  filatelistickom živote a  veľa 
radosti v rodinnom kruhu. Iste sa ku mne 
pripoja všetci filatelisti.

Josef Rančák
predseda Komisie mládeže ZSF

ZSF na  Sliači. Funkcionársky 
bol a  ešte stále je aktívny. Bol 
členom ústredných filatelistic-
kých orgánov v  Českosloven-
sku, na Slovensku, seniorských 
aj mládežníckych. V roku 1971 
organizoval I. celoslovenskú 
výstavu poštových známok 
spolu s kongresom mladých fi-
latelistov, v  roku 1981 výstavu 
JUNIORFILA a  v  roku 1985 
Celoštátnu výstavu poštových 
známok s  medzinárodnou účasťou. Vý-
znamná je jeho práca porotcu pre mládež-
nícke exponáty, ktorú vykonáva dodnes. Je 
iniciátorom inaugurácií v  Liptovskom Mi-
kuláši, ktoré sa konajú každoročne od roku 
2002. Má súťažný exponát „Významné 
osobnosti mesta Liptovský Mikuláš“, ale 
ako vedúci KMF sa pričinil o vznik stoviek 
súťažných aj propagačných exponátov a mi-
niexponátov mladých filatelistov. V  roku 
1987 dostal vyznamenanie ÚV NF ČSSR 
za dlhoročnú prácu s mládežou, v roku 1989 
Zlatú medailu za socialistickú výchovu, ob-
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Opustil nás Eduard Jelačič 

V  sobotu 16. marca 2019 
nás po  krátkej a  ťažkej 

chorobe opustil dlhoročný 
člen KF 54-17 Poprad Eduard 
Jelačič, veľký priateľ filatelie 
a  zberateľ najmä slovenských 
a  československých známok. 
Ako bývalý baník zbieral aj 
známky s  námetom baníctva. 
Opustil nás vo veku 74 rokov.

Eduard Jelačič bol v rokoch 
2011 až 2014 aj predsedom klubu a roky sa 
venoval aj mládeži v  našom klube. Dlhé 

roky bol aj novinkárom v pop-
radskom klube filatelistov. 
Pod jeho vedením sme v roku 
2012 zorganizovali v Poprade 
druhú súťažnú filatelistickú 
výstavu. Spomíname nielen 
na  jeho obetavosť a  pomoc 
v klube, ale aj na nezabudnu-
teľné neformálne každoročné 
stretnutia na  jeho záhradke 
vo Svite.

Česť Tvojej pamiatke!
Rastislav Ovšonka

V  ranných hodinách 19. 
januára 2019 zomrel 

v  Galante vo veku nedoži-
tých 68 rokov dlhoročný po-
predný slovenský filatelista 
Ing. Vladimír Mrva. Narodil 
sa 25. januára 1951. Jeho ži-
votnou záľubou bola filatelia 
a v nej poštová história. Ako 
bádateľ spracoval poštovú 
históriu mesta Galanta a oko-
lia. Na danú tému vytvoril vynikajúci ex-
ponát. Bol činný ako člen Rady ZSF, nie-
koľko funkčných období bol predsedom 
Komisie ZSF pre poštovú históriu a celiny. 
Bol členom a vedúcim gestorskej skupiny 
pre poštovú históriu v  bývalom Západo-
slovenskom KV ZSF so sídlom v  Trenčí-
ne. Neskôr bol členom Združenia klubov 
filatelistov západoslovenského regiónu. 
Patril medzi zakladateľov Slovenskej fila-
telistickej akadémie v  roku 1997. V  roku 
1995 bol pri zakladaní špecializovaného 
Klubu filatelistov MARTINIA v Martine, 

Opustil nás Ing. Vladimír Mrva
ktorý zisťoval poštovú histó-
riu Slovenska. Pravidelne sa 
zúčastňoval filatelistických 
podujatí. Bol častým návštev-
níkom Dní filatelie Sloven-
ska. Patril medzi kmeňových 
prispievateľov do  časopisu 
Martinia a do bulletinu Mar-
tinský postilión. Zúčastňoval 
sa ako predseda Komisie ZSF 
pre poštovú históriu podujatí, 

ktoré organizovalo Filatelisticko - poštové 
múzeum - súkromné najmä v  okresoch 
Považská Bystrica, Trenčín, Žilina a  Ru-
žomberok. Prispieval svojimi príhovormi 
alebo prejavmi.

Úmrtím Ing. Vladka Mrvu stráca slo-
venská organizovaná filatelia výborného 
priateľa ochotného vždy pomôcť, podpo-
riť, poradiť, odborne zdatného filatelistu, 
organizátora výstav, publicistu, vystavo-
vateľa.

Česť pamiatke vzácnemu človeku!
JUDr. Otto Gáťa
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INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom, budo-

vaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike uverejňujeme inzerciu 
členov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden inzerát na člena. Redakcia si vyhradzuje právo 
rozhodnúť o mieste uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.

Bratislavské zberateľské dni 2019

16. ročník tradičného zberateľského 
veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ 
DNI 2019 v Bratislave

Miesto: 
Areál Incheba Expo, Viedenská cesta, 

hala A1, Bratislava – Petržalka
Termín: 
7. – 8. júna 2019
Otváracie hodiny:
Piatok (7. 6. 2019): 10:00 - 18:00
Sobota (8. 6. 2019): 10:00 - 16:00

Sprievodný program: 
ZSF a  SSOŠZ pripravujú zaujímavé vý-

stavy a  sprievodné akcie (ukážky vzácnych 
poštových známok a  poštovo-historických 
dokumentov, ukážky novej filatelistickej lite-
ratúry, výstava olympijských memorabílií, ...)

Ďalšie – priebežne aktualizované infor-
mácie – o  veľtrhu BZD 2019 a  o  možnosti 
objednať stánok nájdete na webovej stránke 
Incheby: www.incheba.sk a  na  filatelistic-
kom portáli: www.postoveznamky.sk

• Kúpim celistvosti Grécka, Španielska, 
Portugalska, Turecka z  rokov 1939 - 
1945. Poľnú poštu Slovenskej armády 
1939 - 1945 a čs. poľné pošty vo Fran-
cúzsku, Anglicku 1939 - 1945. 

 FDC NATO štátov Francúzsko, Bel-
gicko, Holandsko, Dánsko, Nórsko, 

Island, Španielsko, Portugalsko, Ta-
liansko, Turecko, Anglicko, Grécko, 
Maďarsko, Estónsko, Lotyšsko, Lu-
xembursko, Slovinsko.

 Viac na:
 http://jozefkoreny.sweb.cz/ 
 jkoreny.tn@gmail.com
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2. 1. 2019 * Predsedníctvo SR v Organi-
zácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Eu-
rópe (OBSE) * príležitostná známka * N: 
A. Ferda * OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 
ZP, TF: 2 PL * papier OZ * HZ 13 ½ * FDC 
N: A. Ferda, OF BB print * náklad: 1,5 mil.

1. 3. 2019 * Osobnosti: Michael Strank (1919 
– 1945) * príležitostná známka * N: I. Piač-
ka * OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 ZP, TF: 
2 PL * papier FL * HZ 13 ½ * FDC N: I. Piač-
ka, R: Ľ. Žálec, OTp PTC * náklad: 1 mil.

15. 3. 2019 * Veľká noc 2019: Tradičné slo-
venské drotárstvo * príležitostná známka * 
N: L.  Čertíková, GÚ: V. Rostoka * OF Tis-
kárna Hradištko * PL: 50 ZP, TF: 2 PL (A); 
ZZ: 10 ZP (B), TF: 6 ZZ * papier FL (A), sa-
molepiaci BP (B) * HZ 13 ½ (A), vlnitý vý-

22. 3. 2019 * Slovenský orloj v Starej 
Bystrici, slnečné hodiny v Pleterje * prí-
ležitostné známky, spoločné vydanie so 
Slovinskom * N: J. Česla * OF Tiskárna 
Hradištko * PL: 4+4 ZP, TF: ? PL * papier 
FL * HZ 13 ½ * FDC (2) N+R: J. Česla, OTp 
PTC * náklad: po 120 tis. (30 tis. PL)

677) Symbolická kresba

677 T2 50g (0,50 €) viacfarebná .........0,50
677 FDC  .............................................................. 1,40

678) Michael Strank (1919 – 1945) – vlastným menom 
Michal Strenk, americký vojak, pôvodom Slovák, padol 
na ostrove Iwo Jima

678 1 € viacfarebná .............................  1,00
678 FDC  .............................................................. 1,90

679) Vtáčik zhotovený z drôtu

679A T2 50g (0,50 €) viacfarebná, 
 známka z PL ................................  0,50
679B T2 50g (0,50 €) viacfarebná, 
 známka zo zošitka .......................  0,50
679 FDC  .............................................................. 1,40
679 ZZ  ..............................................................5,00
679 CP  ..............................................................0,90

680) Slovenský orloj v Starej Bystrici (2009)
681) Slnečné hodiny v Pleterje (19. stor.)
680 1,20 € viacfarebná........................  1,20
681 1,20 € viacfarebná........................  1,20
680-681 Séria (2) .....................................................2,40
680-681 PL (165 x 111 mm) ................................... 9,60
680 FDC  .............................................................. 2,10
681 FDC  .............................................................. 2,10
Sútlače
681+680 vodorovná sútlač .....................................2,40

sek 9 ½ : 9 ¾ (B) * FDC * N: L.  Čertíková, 
GÚ: V. Rostoka, OF Tiskárna Hradištko * 
náklad: A - 2 mil., B - 300 tis. (30 tis. ZZ)

Slovinské FDC:  Slnečné hodiny v Pleter-
je a Slovenský orloj v Starej Bystrici

Poštový lístok - s prítlačou: 
Petra Vlhová - majsterka sveta 

v obrovskom slalome

Slovinský upravený tlačový list: Slnečné hodiny v Pleterje a Slovenský orloj v Starej Bystrici

Titulná strana obálky

Prvoaprílová vízia upraveného 
tlačového listu spoločného vydania 

so Slovinskom.
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677 FDC  .............................................................. 1,40

678) Michael Strank (1919 – 1945) – vlastným menom 
Michal Strenk, americký vojak, pôvodom Slovák, padol 
na ostrove Iwo Jima

678 1 € viacfarebná .............................  1,00
678 FDC  .............................................................. 1,90

679) Vtáčik zhotovený z drôtu

679A T2 50g (0,50 €) viacfarebná, 
 známka z PL ................................  0,50
679B T2 50g (0,50 €) viacfarebná, 
 známka zo zošitka .......................  0,50
679 FDC  .............................................................. 1,40
679 ZZ  ..............................................................5,00
679 CP  ..............................................................0,90

680) Slovenský orloj v Starej Bystrici (2009)
681) Slnečné hodiny v Pleterje (19. stor.)
680 1,20 € viacfarebná........................  1,20
681 1,20 € viacfarebná........................  1,20
680-681 Séria (2) .....................................................2,40
680-681 PL (165 x 111 mm) ................................... 9,60
680 FDC  .............................................................. 2,10
681 FDC  .............................................................. 2,10
Sútlače
681+680 vodorovná sútlač .....................................2,40

sek 9 ½ : 9 ¾ (B) * FDC * N: L.  Čertíková, 
GÚ: V. Rostoka, OF Tiskárna Hradištko * 
náklad: A - 2 mil., B - 300 tis. (30 tis. ZZ)

Slovinské FDC:  Slnečné hodiny v Pleter-
je a Slovenský orloj v Starej Bystrici

Poštový lístok - s prítlačou: 
Petra Vlhová - majsterka sveta 

v obrovskom slalome
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