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4. 7. 2020 * 1150. výročie ustanovenia sv. 
Metoda za panónskeho a veľkomoravského 
arcibiskupa * príležitostná známka v hárče-
kovej úprave * N: D. Kállay, R: F. Horniak 
* OTp+OF Tiskárna Hradištko * H: 1  ZP, 
TF: ? H * papier FL * RZ 13 ½ : 14 * FDC 
N: D.  Kállay, R: F. Horniak, OTp Tiskárna 
Hradištko * náklad: 50 tis.

Príležitostné tlače

24. 8. 2020 * XVI. letné paralympijské hry 
v Tokiu * príležitostná známka * N: I. Piačka 
* OF Tiskárna Hradištko * PL: 24 ZP, TF: ? PL 
* samolepiaci papier BP * výsek v tvare 5-cípej 
hviezdy, ZP na PL oddelené čiarkovým priese-
kom 5 * FDC N: I. Piačka, R: R. Cigánik, OTp 
Tiskárna Hradištko * náklad: 480 tis.

31. 7. 2020 * 125 rokov MHD v  Bratislave 
* príležitostná známka * N: M. Komáček * 
OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 ZP, TF: 2 PL 
* papier FL * HZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: M. 
Komáček, R: R. Cigánik, OTp Tiskárna Hra-
dištko * náklad: 500 tis.

18. 9. 2020 * 150. výročie založenia Spolku 
sv. Vojtecha v Trnave * príležitostná známka 
* N: P. Augustovič * OF Tiskárna Hradištko * 
PL: 10 ZP, TF: ? PL * papier FL * RZ 14 : 13 ½ 
* FDC N: P. Augustovič, R: J. Česla, OTp Tis-
kárna Hradištko * náklad: 200 tis. (20 tis. PL)

 Československé légie a M. R. Štefánik (2019)
685 PT rozmery 115 x 140 mm, 
nažĺtly papier, číslované, OTp+digitálna tlač, 
čierna+červená, 21. 7. 2020 ................................... 3,72

716) Sv. Metod a anjeli na freskách kostola San Clemen-
te v  Ríme, symbolická bohoslužobná kniha, v  pozadí 
pôdorys veľkomoravského kostola na Devíne

Hárček) „Pochvalné slovo sv. Cyrilovi a Metodovi“, anjeli, 
pôdorys veľkomoravskej rotundy na dvorci Kostolec pri 
Ducovom a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

716 2,10 € viacfarebná .................................... 2,10 
716 H (105 x 140 mm) ........................................... 2,10
716 FDC  ..............................................................3,00
716 Špeciálna obálka väčšieho formátu 
 s nalepeným hárčekom, Nitra 4.7.2020 .....5,40
716 VT nezúbkovaný H, príloha publikácie 
 „Cyrilo-metodské motívy na poštových 
 známkach“, náklad 2 tis. ................................-,--

717 1,55 € viacfarebná .................................... 1,55 
717 FDC  ..............................................................2,45

21. 8. 2020 * COVID-19 * príležitostná znám-
ka * N: K. Felix * OF + serigrafia s použitím 
reliéfneho nárastového UV laku, Tiskárna 
Hradištko * PL: 25 ZP, TF: 2 PL * samolepiaci 
papier BP * výsek s nepravidelným výrezom 
v  dolnej časti známky, ZP na  PL oddelené 
čiarkovým priesekom 5 * FDC N: K. Felix OF 
BB print * náklad: 1 mil.

718) symbolická kresba dievčaťa s rúškom

718 2 € viacfarebná .........................................2,00 
718 FDC  ..............................................................2,90

719) Veronika Vadovičová (nar. 1983), strelkyňa, logo SPV

719 1,55 € viacfarebná .................................... 1,55 
719 FDC  ..............................................................2,45
719 NL  .............................................................. 0,91

4. 9. 2020 * Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vod-
ný hrad v  Šimonovanoch * príležitostná 
známka * N+R: F. Horniak * OTp+OF Tis-
kárna Hradištko * PL: 8 ZP, TF: ? PL * papier 
FL * RZ 13 ½ : 14 * FDC N+R: F. Horniak, 
OTp Tiskárna Hradištko * náklad: 240 tis. 
(30 tis. PL)

720) Goticko-renesančný kaštieľ Vodný hrad v Šimono-
vanoch (15. stor.)

720 1 € viacfarebná  ........................................1,00
720 PL (109 x 138 mm) .........................................8,00
720 FDC  .............................................................. 1,90
720 CM  ..............................................................0,96

721) Socha sv. Vojtecha pred kostolom sv. Mikuláša 
v Trnave

721 1,85 € viacfarebná .................................... 1,85 
721 PL (166 x 109 mm) .......................................18,50
721 FDC  ..............................................................2,75
721 PaL  .............................................................. 1,61

▶ 716 PT rozmery 115 x 185 mm, nažĺtly papier, 
číslované, OTp + digitálna tlač, čierna................3,60

717) Elektrická lokomotíva Ganz Eg 6 (1914) používaná 
na trati Bratislava - Viedeň 
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Spravodajca ZSF 4

ÚVODNík

Uplynul presne rok

Milí priatelia, uplynul pres-
ne rok od  dátumu ko-

nania nášho snemu, a  teda aj 
od zvolenia nového vedenia zvä-
zu. Dovoľte mi v mene celej rady 
ešte raz poďakovať sa vám za dô-
veru, ktorú ste do nás vložili. 

Pôvodne som si myslel, že 
na  tomto mieste urobím akýsi 
odpočet nášho ročného pôso-
benia vo funkciách, avšak ná-
sledne som si uvedomil, že vlastne všetky 
aktivity zväzu, rady a  predsedu sú prie-
bežne uvádzané či už v  časopise SPRA-
VODAJCA ZSF, ktorý teraz dostáva každý 
člen poštou priamo na  domácu adresu, 
osobnými emailami, ktoré ako predseda 
zasielam všetkým predsedom klubov, ale-
bo na  zväzovej webovej stránke, ktorú si 
každý môže kedykoľvek pozrieť. Z týchto 
zdrojov si, samozrejme, každý z  vás vie 
vytvoriť ucelený obraz o  činnosti zväzu, 
rady, predsedu a  opakovať to celé znovu 
by vyznelo asi nudne a samoúčelne. 

Dovoľte mi teda úvahu na  trochu inú 
tému. To, čo nám súčasná situácia zobrala 
na  možnostiach spoločenských, športo-
vých, kultúrnych, prípadne aj pracovných 
aktivít, nám na  druhej strane pridala 
na  možnostiach individuálnych voľnoča-
sových činností, ku ktorým filatelia urči-
te patrí. Získali sme teda podstatne väčší 
časový priestor na  venovanie sa svojim 
zbierkam, v  ktorých sa určite nachádza-
jú aj zberateľské skvosty, čo nemusia byť 
nevyhnutne vzácne a  drahé exempláre, 
ale jednoducho niekoľkoročné výsledky 
zberateľskej a bádateľskej činnosti, ako sú 
rekonštrukcie tlačových dosiek, odhalenie 
alebo zdokumentovanie doskových chýb, 

alebo objavy zabudnutých 
pečiatok, poštových trás, 
použitia poštových formu-
lárov, neobvyklé frankatúry, 
alebo len úplne „obyčajné“ 
objavy niečoho prvého, či 
posledného. O  všetky tie-
to zaujímavosti, ale samo-
zrejme aj mnohé iné, by 
sa s  vami určite veľmi radi 
podelili aj iní zberatelia, 

ktorí ale o  nich nevedia, keďže zbierky 
sú zväčša prístupné len vám alebo veľmi 
úzkemu kruhu vašich spoluzberateľov. 
Ako sa dočítate aj v  tomto čísle časopisu 
SPRAVODAJCA ZSF, vo svete sa pomerne 
úspešne „rozbieha“ kolotoč virtuálnych 
výstav, kde netreba fyzicky nikam chodiť, 
netreba fyzicky nikam posielať naše dra-
hocenné poklady, netreba nič platiť, a tak 
bez akéhokoľvek rizika, z pohodlia domo-
va možno prezentovať vlastné zberateľské 
úspechy a výsledky prakticky v celom sve-
te. Odmenou je potom najmä získanie no-
vých informácií vo vašej oblasti vo forme 
pripomienok od kolegov, získanie nových 
kontaktov na zberateľov, zaoberajúcich sa 
touto témou, o ktorých ste možno ani ne-
tušili, získanie možnosti doplnenia a  vy-
lepšenia vašich zbierok a  v  neposlednom 
rade vytvorenia dobrého základu a  zís-
kania skúseností, pokiaľ vás to osloví, pre 
účasť aj na súťažných výstavách, nakoľko 
tie virtuálne sú, aspoň zatiaľ, iba prezen-
tačné. Myslím si, že potenciál slovenských 
filatelistov v  tomto smere je veľmi dobrý 
najmä tým, že tu je množstvo neopoze-
raného materiálu a  množstvo vo svete 
neznámych mien, čo je pre výstavy vždy 
veľmi atraktívne. Skúste sa teda zamys-
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INfORMácIE Z VEDENIA

Prehľad aktivít vedenia ZSF 
za uplynulé obdobie

Vojtech Jankovič

lieť, keď sme už ten čas dostali prikázaný 
zhora, či by sa aj vo vašej zbierke nenašla 
aspoň časť, ktorú by ste radi prezentova-
li širšej verejnosti. Konečným výsledkom 
potom môže byť vaša účasť na takých pre-
stížnych podujatiach, ako je jedna z mála 
zatiaľ nezrušených výstav Biennale Praha 
2020, ktorú organizuje Prestige Philately 
Club Prague v novembri tohto roku v re-
prezentačných priestoroch Národního 
muzea v  Prahe, alebo ako s  potešením, 

cťou a  s  trochou pátosu uvediem, „filate-
listický čin roka“, ktorým v  tomto roku 
určite je vydanie knižnej monografic-
kej publikácie nášho dlhoročného člena 
a  funkcionára Mirka Bachratého. O tejto 
publikácii sa opäť viac dočítate na  strán-
kach tohto čísla. 

Všetkým vám želám mnoho filatelis-
tickej radosti a v týchto časoch osobitne aj 
veľa zdravia.

Dr. Pavol Lazar, predseda ZSF

Rada ZSF sa počas uplynulého 
obdobia stretla na  zasadaní 

26.  9. 2020. Vzhľadom na  súčasnú 
situáciu členovia Rady ZSF, RK ZSF, 
odborných komisií a  sekretariátu 
ZSF komunikovali formou emailov a tele-
fonicky. Samozrejme, predseda a  pracov-
níčky sekretariátu sa museli stretávať aj 
osobne, najmä kvôli potrebe kontroly do-
kumentov, pri podpisovaní zmlúv a ďalších 
záležitostí, ktoré vyžadujú osobnú účasť.

Medzi najdôležitejšie aktivity uplynu-
lého obdobia patrilo odovzdanie agendy 
a presun finančných prostriedkov v súvis-
losti so zánikom ZKF (splnili všetky býva-
lé ZKF) a stabilizácia a posilnenie členskej 
základne. Súčasťou stabilizácie je zvýšenie 
„obchodnej marže“ za odber noviniek pre 
ZSF od SP (20%) (je viazaná na ďalšiu vnú-
tornú distribúciu noviniek výlučne pre 
členov ZSF), aktualizácia evidencie členov 
a ich adries pre posielanie časopisu SPRA-
VODAJCA ZSF a tiež ocenenie tých, ktorí 
sa na našej práci aktívne podieľajú. Rada 
ZSF schválila udelenie čestných odznakov 

ZSF, udelenie Ceny ZSF za rok 2019 
Ivanovi Tvrdému z  Hlohovca (člen 
KF 52-51 Nitra) a finančnú podporu 
aktivít klubov a  partnerských fila-
telistických organizácií čerpaním 

prostriedkov z programu MDV SR na ak-
tívne starnutie: podujatie KF 54-06 Lip-
tovský Mikuláš, časopis KF 52-22 Levice, 
publikácia o  inauguráciách slovenských 
známok autorov M. Ňaršíka a  Ľ. Flocha, 
vydavateľská činnosť Slovenskej filatelis-
tickej akadémie a Spolku sv. Gabriel.

V  oblasti zosúladenia existujúcich 
a  prípravy nových zväzových dokumen-
tov rada pokračuje aktualizáciou účtov-
ných, mzdových a  súvisiacich smerníc 
a  prípravou knižničného a  výpožičného 
poriadku pre zväzovú knižnicu, ktorý je 
však možné dopracovať až po  definitív-
nom vyriešení umiestnenia knižnice ZSF. 
V stave rozpracovania je štatút mediálnej 
komisie, štatút komisie štúdia známok 
a  poštovej histórie, štatút pre udeľovanie 
ceny ZSF a čestných odznakov ZSF a edič-
ný plán ZSF.
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INfORMácIE Z VEDENIA

Samostatnou kapitolou je práca s mlá-
dežou. Kľúčovým bodom je úspešné 
schválenie Milana Šajgalíka za  predsedu 
komisie mládeže ZSF. Nasleduje zamera-
nie na pomoc vedúcim krúžkov mladých 
filatelistov a  vypracovanie projektov pre 
realizáciu čerpania finančných prostried-
kov z  programov aktívneho starnutia 
a  podpory mládeže MDV SR. Vzhľadom 
na  súčasnú situáciu sú tieto projekty 
orientované na virtuálne (internetové) ná-
stroje vo forme webovej stránky pre mla-
dých filatelistov, príručky pre mladých 
filatelistov v tlačenej a elektronickej forme 
a využitie technológií na virtuálnu orga-
nizáciu odborných seminárov a  stretnutí 
mladých filatelistov, vedúcich krúžkov 
a členov komisie mládeže. 

V oblasti filatelistických výstav je situá-
cia stále „zamrazená“ – okrem výstavy 
PRAGA PICCOLA 2020 (P.  Lazar získal 
zlatú medailu za  jednorámový exponát 
Aršík Bratislava 1937 – svetobežník) sa 
v roku 2020 neorganizuje žiadna klasická 
výstava, odporúča sa sledovať virtuálne 
výstavy. V prípade záujmu o vystavovanie 
na  virtuálnych výstavách rada odporú-
ča osloviť predsedu výstavnej komisie V. 
Jankoviča. V roku 2021 bude vo svete mi-
nimum výstav (na niektoré nemáme stále 
vymenovaných národných komisárov) 
a niektoré sa ešte budú presúvať. Na Slo-
vensku je zatiaľ plánovaná jedna súťažná 
výstava, pracovne ako národná filatelis-
tická výstava jednorámových exponátov, 
ku ktorej organizátori z  KF 52-51 Nitra 
pripravujú podklady. Výstavná komisia 
zaznamenala záujem českého porotcu B. 
Helma stať sa porotcom ZSF – predseda 
VK ZSF dostal poverenie otvoriť rokova-
nie s  predsedom komisie porotcov SČF 
(V. Vaníček) a riešiť tento a ďalšie návrhy 

na  užšiu spoluprácu ZSF a  SČF na  poli 
porotcov a výstav (o. i. vymenovanie no-
vých porotcov, organizovanie spoločných 
odborných seminárov, recipročná účasť 
porotcov na  partnerských výstavách, ko-
ordinácie aktivít smerom na FEPA a FIP). 

V oblasti ďalšieho rozvoja ZSf me-
dzi najdôležitejšej aktivity patria: 

•	 Rokovania	 predsedu	 ZSF	 s Minister-
stvom dopravy a  výstavby Slovenskej 
republiky o  podpore filatelistických 
aktivít.

•	 Rokovanie	 predsedu	 ZSF	 s  generál-
nym riaditeľom Slovenskej pošty, a.s., 
ohľadom Zmluvy so SP, a.s., a  ďalšej 
spolupráce.

•	 Rokovanie	predsedu	ZSF	 s predstavi-
teľmi Slovenskej filatelistickej akadé-
mie a  Spoločenstvom Svätý Gabriel 
ohľadne formy a rozsahu ďalšej spolu-
práce a prípadne vytvorenia „strešnej“ 
organizácie zberateľov na Slovensku.

•	 Aktualizácia	 databázy	 členov	 s  dopl-
nením aktuálnych poštových a  emai-
lových adries za  účelom zasielania 
zväzového časopisu priamo na  poš-
tové adresy členov a  priamej komu-
nikácie s  členmi cez emailové adresy 
členov.

•	 Pokračovanie	 v  priamej	 komunikácii	
s  členskou základňou formou infor-
mačných emailových správ.

•	 Presunutie	 finále	 filatelistickej	 olym-
piády plánovanej na máj 2020 na máj 
2021 so zachovaním všetkých nále-
žitostí vrátane účasti mladých filate-
listov v  tých vekových kategóriách, 
do ktorých patrili v roku 2020. 

•	 Príprava	 propagačného	 posteru/roll-
-upu ZSF, ktorý sa bude využívať 
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Nitra a sv. Metod 
na poštových známkach v exponátoch 
a publikáciách MVDr. Milana Šajgalíka 
(Výstava v Ponitrianskom múzeu v Nitre 3.7. - 3.8.2020)

Milan Šajgalík

ZVäZOVý žIVOT

na  propagáciu ZSF na  významných 
akciách a podujatiach.

•	 Priebežná	 aktualizácia	 a  skvalitne-
nie obsahu zväzovej webovej stránky 
www.slovenskafilatelia.sk.

Pre presný zoznam členov, ktorým 
bol udelený čestný odznak ZSF, výšku fi-
nančnej podpory a ďalšie náležitosti pozri 
zápisnicu a  uznesenia na  www.slovenska
filatelia.sk

V  predvečer tradičných Pribinových 
a Cyrilo-metodských slávností, ktoré 

v posledných rokoch dostali aj názov „Nit-
ra, milá Nitra...“ bola za účasti verejnosti, 
ale najmä filatelistov z blízkeho i vzdiale-
ného okolia vo veľkej sále Ponitrianskeho 
múzea v  Nitre so zvučkou mesta Nitra 
slávnostne otvorená filatelistická výstava. 
Názov výstavy Nitra a sv. Metod na poš-
tových známkach v  exponátoch a  pub-
likáciách MVDr.  Milana Šajgalíka na-
značuje, že nie je monotematická. Dôvod 
diverzifikácie bol jednoduchý. Nitra, jedno 
z najstarších miest na Slovensku, si v tomto 
roku pripomína viacero dôležitých výročí. 
Z tých najvýznamnejších sú to:
•	 1150.	 výročie	 vzniku	 najstaršieho	 pí-

saného historického prameňa o  de-
jinách mesta Nitra obsahujúce prvé 
písomné správy o meste 

•	 1140.	 výročie	 založenia	 Nitrianskeho	
biskupstva.

Významné výročia, najmä to prvé – 
okrúhle, by si určite zaslúžili vydanie 
poštovej známky tak, ako je to obvyklé 
v  iných krajinách. Chyba je aj v  radoch 
nás, filatelistov, že sme nedali podnet 
a do sveta sa na poštových známkach ne-

dostala správa o  našej dávnej a  bohatej 
kultúrnej histórii. Ale kde boli aj historici? 
Iné krajiny sa tým vedia pochváliť. My bý-
vame v tomto ohľade nemiestne skromní! 
Neplačme nad rozliatym mliekom, ďalšie 
mestá by sa mali zobudiť a nenechať si ujsť 
takú príležitosť. 

To prvé výročie Nitry je „bohaté“ 
na  fakty, ktoré sú hneď tri! Zaznamena-
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né sú v  dokumente, listine „O  obrátení 
bavorov a  korutáncov na  vieru pravú...“, 
známej aj ako „Conversio...“, ktorá bola 
napísaná v  Soľnohrade (Salzburg), ale je 
súčasťou letopisov kláštora Fulda (Anna-
les Fuldenses). Ktoré tri fakty z našej his-
tórie zaznamenal prvý dokument?

Je zaujímavé, že všetky tri sú skon-
centrované do jednej jedinej vety: „Jemu 
(Pribinovi) vysvätil niekdajší arcibiskup 
Adalram kostol za  Dunajom, na  jeho 
vlastnom majetku zvanom Nitrava.“ 
Takto máme „čierne na  bielom“ meno 
nášho prvého slovenského vládcu, kto-
rým bol Pribina, udalosť – vysvätenie 
prvého kresťanského chrámu v  Nitre, 
na  Slovensku, ba v  celej stredovýchod-
nej Európe a  prvú zmienku o  meste 
Nitra (zapísané ako Nitrava). Vysviacka 
sa udiala v roku 828.

D r u h é 
– 1140. vý-
ročie rokov 
z a l o ž e n i a 
b i s k u p s t v a 
v  Nitre – sú-
visí aj s vyda-
ním aktuál-
nej poštovej 
známky – 
1150 rokov 
ustanovenia 

sv. Metoda za panónskeho a veľkomorav-
ského arcibiskupa, ktorá bola predstavená 
na  cyrilo-metodských oslavách v  Nitre 
5. 7. 2020. Toto druhé výročie súvisí s roz-
hodnutím pápeža Jána VIII., ktorý zná-
mou bulou „Industriae tuae...“ z júna 880 
zriaďuje vo Svätoplukovej ríši biskupstvo 
v  Nitre a  arcibiskupovi Metodovi tým-
to podriaďuje benediktínskeho mnícha 
Wichinga ako biskupa v Nitre.

Pár slov o výstave
Autor predstavil výstavu, ktorá nenú-

tene prechádza 5 okruhmi. Vstupnú časť 
na  chodbe múzea tvoria reprodukcie vy-
braných článkov z  magazínu Slovensko, 
týkajúce sa Nitry, resp. Slovenska, kde 
opticky dominujú poštové známky dopl-
ňujúce text. Medzi nimi boli napr. “Nitra 
– Mezopotámia severu“, alebo „Ležíme 
v  srdci Európy, budeme jej predsedať“, 
či „Úsmev loga, vôňa známky a tradícia 
v  koncerte“, alebo „filatelistická Nit-
ra medzinárodne“. V  chronologickom 
slede nasleduje propagačný filatelistický 
exponát „Pribina, ako to vlastne bolo?“, 
ktorý prostredníctvom známok a filatelis-
tických produktov s  minimálnym sprie-
vodným slovom oboznamuje s prvým zo 
spomínaných výročí Nitry. 

Druhé z  pripomínaných výročí, zria-
denie biskupstva v Nitre, je spojené s arci-
biskupom Metodom. Túto časť približuje 
filatelistickým spôsobom exponát „Sv. 
Metod - arcibiskup panónsky a  veľko-
moravský“. Exponáty predstavené v  rá-
moch umiestnené vo vstupnej chodbe a vo 
veľkej sále zakončuje pozlátený exponát 
z ostatnej výstavy v Liberci: „Dve miesta 
pod Zoborom“.
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Expozíciu doplňujú exponáty vo vitrí-
nach, kde je predstavený výber knižných 
publikácií a referátov v zborníkoch z kon-
ferencií od autora MVDr. Milana Šajgalíka.

Slovenskej pošte, a.s. - POFIS, vyčlenil 
vystavovateľ osobitnú vitrínu, v ktorej vy-
stavil aktuálny exponát nazvaný „Ako sa 
rodila známka 1150. výročie ustanovenia 
sv. Metoda za panónskeho a veľkomorav-
ského arcibiskupa“. Návštevníci výstavy 
tak mohli spoznať, ako vyzerá výtvarný 
návrh známky od  umelca, jeho vzhľad 
po úprave do líniovej rozkresby a následne 
odtlačok rytiny aj ofsetové doplnenie farieb 
pre výslednú známku. Predstavené boli aj 
návrhy prítlače na FDC či návrhy pečiatok. 

Vernisáž otvorila riaditeľka Ponit-
rianskeho múzea Mgr. Patrícia Žáčiková. 
V kultúrnom programe vystúpil s predne-
som básne Cyril a  Metod (v  bulharskom 
jazyku) žiak 1. triedy ZŠ Maxim Stepanov. 

Účastníkov obohatil Mgr. Martin Vančo, 
vedúci POFISu, zaujímavou prednáškou 
o  všetkých troch cyrilo-metodských 
známkach vydaných od r. 2013.

Hlavný bod otvorenia výstavy tvorila 
audiovizuálna prezentácia „kým sa sv. 
Metod stal arcibiskupom panónskym 
a veľkomoravským“, v ktorej M. Šajgalík 
na báze filatelistických materiálov priblí-
žil návštevníkom dianie na našom území 
od začiatku nášho letopočtu až po ustano-
venie biskupstva v Nitre.

Na  záver vernisáže bola predstavená 
príležitostná poštová pečiatka (PPP), ktorá 
pripomína obe hlavné tohtoročné výročia 
Nitry: vysvätenie prvého chrámu na  na-
šom území Pribinovi a ustanovenie biskup-
stva v Nitre. Na PPP to znázorňuje (voľake-
dajšia dvojkorunová) známka zobrazujúca 
nitriansku baziliku s jej románskou časťou 
„Pribinovým kostolom“ v popredí a posta-
vou svätca s páliom a dvojramenným krí-
žom, ktorého identifikuje známka v poza-
dí, nesúca hlaholské písmeno „M“ – teda 
– METOD. Pečiatka v kruhopise informuje 
„NITRA A SV. METOD NA POŠTOVÝCH 
ZNÁMKACH“ a zamlčuje (na čom sme sa 
s  autorom výtvarného návrhu A.  Ferdom 
dohodli), že ide o  autorskú výstavu kon-
krétneho filatelistu.
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Účastníci vernisáže sa potešili, že aktu-
álnu PPP im pani Blanka mohla odtlačiť 
na pripravené pohľadnice a poštové lístky.

toda ešte zo začiatku uplynulého storočia 
alebo ich vyobrazenie na známkach z Af-
riky... Obdiv návštevníkov patril aj notafi-
lickej zložke propagačného exponátu, kde 
sa autor „pochválil“ bankovkou s portré-
tom Pribinu, nesúcou sériové číslo končia-
ce dominujúcim trojčíslím 828 – rokom 
posviacky Pribinovho kostola a  50-ko-
runovou bankovkou sv. Cyril a  Metod, 
s  koncovým trojčíslím 863 – rokom ich 
príchodu k našim predkom.

Čo zaujalo návštevníkov výstavy na ex-
ponátoch? Okrem známky, ktorá mala byť 
uvedená do života až o dva dni, vzbudzo-
vali pozornosť niektoré filatelistické do-
kumenty udalostí, spomedzi nich napr. 
prvé Pribinove oslavy v  Nitre, pečiatky 
z prvého a posledného dňa osláv, najstar-
šie známky zobrazujúce sv. Cyrila a  Me-

Poznámka redaktora:
Spomenuté autorove články publi-

kované v  časopise SLOVENSKO si záu-
jemcovia, ktorí sa nedostali na  výstavu, 
môžu pozrieť a prečítať na filatelistickom 
portáli www.postoveznamky.sk, kto-
rý ich postupne zverejňuje, aby priblížil 
zberateľom i  širokej verejnosti úžasný 
rozsah aktivít Milana Šajgalíka na  poli 
propagácie poštových známok a ich zbie-
rania. A  tiež jeho obdivuhodné schop-
nosti naštudovať historické fakty a spájať 
ich s poštovými známkami a inými poš-
tovými materiálmi.

Viete, že?

Od 10. októbra 2020 je na internete 
prístupná prvá slovenská (a možno 

aj celosvetová!) klubová virtuálna výsta-
va, ktorú sa podarilo otvoriť vďaka 20(!) 
exponátom členov KF 52-22 v Leviciach a 
osobitnému úsiliu predsedu klubu Pavla 
Lauka v spolupráci s virtuálnou filatelis-

tickou výstavou EXPONET a filatelistic-
kým portálom www.postoveznamky.sk. 

Bližšie informácie a odkaz na výstavu: 
https://www.postoveznamky.sk/vystava-
-levice-2020 

Neskúsite niečo podobné aj vy a váš 
klub?
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Uvedenie a požehnanie známky 
k 1150. výročiu ustanovenia 

sv. Metoda za panónskeho 
a veľkomoravského arcibiskupa 

Milan Šajgalík, Vojtech Jankovič

ZVäZOVý žIVOT

Nitra, nazývaná aj Matka slovenských 
miest, má vo svojej histórii viacero 

dôvodov, ktoré sa patrí pripomínať a pre-
zentovať nielen „na  vlastnom piesočku“. 
V  tomto roku sú to najmä: 1150 rokov 
od  vzniku najstaršieho písaného histo-
rického prameňa o dejinách mesta Nitry, 
v  ktorom sa spomína aj posvätenie kres-
ťanského chrámu Pribinovi v  Nitre – čo 
bol prvý chrám nielen u  predkov na  na-
šom území, ale v  celej stredovýchodnej 
Európe a 1140. výročie založenia nitrian-
skeho biskupstva. Keď sa na  to pozrieme 
z  hľadiska filatelistu a  zhodnotíme akti-
vity okolitých známkových krajín, musí 
nám prísť smutno, že sa k  nim nevieme 
zaradiť a nedokážeme „predať“ svoje deví-
zy a predstaviť do sveta našu dávnu, boha-
tú a kultúrnu minulosť. 

Tohoročné Cyrilo-metodské oslavy 
v  Nitre (už viacero rokov organizované 
ako „Pribinove a  Cyrilo-metodské sláv-
nosti, Nitra, milá Nitra...“) sa konali 4. a 5. 
júla 2020 v  oklieštenej forme v  dôsledku 
epidemiologickej situácie. Napriek tomu 

živo bolo, s bohatým programom v centre 
mesta, pod hradom, na hrade či v Zobor-
skom kláštore, Dražovciach.... Do skutoč-
ne bohatého programu sa vďaka aktivite 
agilného Klubu filatelistov 52-51 Nitra, 
a  menovite vďaka Milanovi Šajgalíkovi, 
podarilo vtesnať aj filatelistické aktivity.

Slávnostné boho-
služby každoročne 
prilákajú návštevní-
kov z veľkých vzdia-
leností, aj zo zahra-
ničia. V  ostatných 
rokoch sa konajú 
v centre mesta na Svätoplukovom námestí. 
V závere bohoslužieb prenášaných do celej 
vlasti prostredníctvom televízneho vysie-
lania RTVS, bola predstavená, slávnostne 
uvedená a  nitrianskym diecéznym bisku-
pom J. E. Viliamom Judákom posvätená 
známka k  1150. výročiu ustanovenia sv. 
Metoda za panónskeho a veľkomoravského 
arcibiskupa. Vďaka tomu sa podarilo dostať 
do očí širokej verejnosti túto mimoriadne 
príťažlivú poštovú známka v  hárčekovej 
úprave a tiež zviditeľniť aktivity klubu i ce-
lého Zväzu slovenských filatelistov.

Známku na tribúne predstavil zástupca 
ZSF Milan Šajgalík. Pripomenul, že sláv-
nosti, z  ktorých je prenášané vysielanie, 
sa konajú na  námestí Svätopluka, vládcu 
Veľkomoravskej ríše. „Toho Svätopluka, 
ktorému pápež Ján VIII. posiela v  júni 
800 – práve pred 1140 rokmi – bulu „In-
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dustriae tuae“, začínajúcu slovami „Dilec-
to filio Sventopolcho...“ milovanému synovi 
Svätoplukovi.., ktorou zriaďuje biskupstvo 
v  Nitre. Prvé biskupstvo v  stredovýchod-
nej Európe. Poštová známka, ktorú dnes 
predstavujeme, sa týka udalosti o 10 rokov 
staršej, keď pápež Ján VIII. ustanovil sv. 
Metoda za  arcibiskupa panónskeho a  veľ-
komoravského (v  roku 870). Aby mohlo 
k tomu dôjsť, musela nastať udalosť, za kto-
rou nám treba ísť ďalších 10 rokov späť 
v  histórii. Ako sa dozvedáme z  dobových 
prameňov Život Metoda, v  kapitole V. sa 
píše: „...Stalo sa však v tie dni, že Rastic, 
knieža slovenské, so Svätoplukom poslali 
z Moravy k cisárovi Michalovi a hovorili 
takto: ...my Sloveni... nemáme, kto by nás 
naučil pravdu a  vysvetlil zmysel. Preto 
dobrý vladár, pošli nám takého muža...“

Po  skončení akcie sa konala autogra-
miáda rytca známky a hárčeka Františka 
Horniaka.

latelisti prezentovali 
prednáškami, ukáž-
kami svojich expo-
nátov a zaujímavých 
tematických i  poš-
tovo-historických 
dokumentov. Samo-
zrejme,  bokom nezostala ani Slovenská 
pošta / POFIS. A to nielen dvomi zaujíma-
vo graficky riešenými príležitostnými pe-
čiatkami, ktoré sa spolu s hárčekom stali 
veľmi peknou (a hodnotnou) spomienkou 
na túto mimoriadnu akciu.

cyrilo-metodská národná púť na Svä-
toplukovom námestí: slávnostná sv. omša 
v  priamom prenose RTVS s  uvedením 
a  požehnaním známky k  1150. výročiu 
ustanovenia sv. Metoda za  panónskeho 
a  veľkomoravského arcibiskupa, uvede-
nie príležitostnej poštovej pečiatky, au-
togramiáda františka Horniaka a predaj 
filatelistického materiálu.

Výstavy s  cyrilo-metodskou tema-
tikou

•	 Stopy	 sv.	 Cyrila	 a Metoda	 v Nitrian-
skom kraji.

•	 filatelistické výstavy: Pútnik poko-
ja – apoštolské cesty pápeža sv. Jána 
Pavla II., Nitrianske biskupstvo, Poš-
tové známky a publikácie o Nitre, sv. 
cyrilovi a Metodovi, Nitra na pošto-
vých známkach, Ako sa rodila naj-
novšia známka Sv. Metod, panónsky 
a veľkomoravský arcibiskup. a filate-
listické exponáty Milana Šajgalíka.

•	 Exponáty Slovenskej pošty a  POfI-
Su: Historické prvenstvá Nitry, Pri-
bina, ako to vlastne bolo?, sv. Metod 
– arcibiskup, katedrála a hrad v Nitre 
na poštových známkach a príležitost-
ných poštových pečiatkach.

Pre úplnosť pripomeňme najdôležitej-
šie aktivity skutočne bohatého programu 
slávností, počas ktorých sa nitrianski fi-
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•	 filatelistická prednáška kým sa Sv. 
Metod stal arcibiskupom panón-
skym a  veľkomoravským: prezentá-
cia výseku našej histórie ako ju filate-
listicky (prostredníctvom poštových 
známok) predstavuje Milan Šajgalík.

•	 Tvorivé dielne: urobím si svoju 
známku.

Putovanie po cyrilo-metodskej ceste: 
Kostol sv. Michala Dražovce – Zoborský 
kláštor - pešia zóna – TIC Nitra - Župný 
dom - Nitriansky hrad.

Historický festival Pribinova Nitrawa 
pod Nitrianskym hradom: Stredoveký 
život pod hradom, remeslá, zábava, po-
hostenie a  Jarmok ľudových a  súčasných 
remesiel (KOS).

Projekcie v Gotickej priekope
Legendy veľkomoravské: projekcia vi-

deozáznamov veľkovýpravných historic-
kých pouličných divadelných show, ktoré 
boli venované významným historickým 
osobnostiam z obdobia Pribinovho knie-
žatstva a Veľkej Moravy – Pribina, knieža 
Nitravy, Cyril a  Metod, solúnski bratia, 
Svätopluk, rex Megale Morabia.

Ďalšie akcie:
•	 Výstava	združenia	Európska	kultúrna	

cesta sv. Cyrila a Metoda.
•	 Na  poutních	 stezkách:	 výstava	 foto-

grafií.

•	 Passionaria	 a  Vojtěch	 Paříkovi:	 ke-
ramická mozaika na  motivy proslulé 
litografie Jano Koehlera z r. 1912 - vý-
stava kópie umeleckého diela z r. 2020 
vytvoreného znovuobjavenou techni-
kou – kombináciou rezanej mozaiky 
a maľby s glazúrami.

•	 Camino	na kolečkách:	beseda	s Janom	
Duškom a Petrom Hirschom, spojená 
s prezentáciou filmového dokumentu. 

•	 Slnce	nad	Nitrou	v záhrade	Krajského	
pamiatkového úradu Nitra: literárny 
večer venovaný cyrilo-metodskej a ná-
rodnej tradícii v  slovenskej poézii 19. 
a 20. storočia.

•	 Koncerty	na Svätoplukovom	námestí.
•	 Like	 a  local:	 netradičné	 sprevádzanie	

miestnymi nadšencami: Cykloprehliad-
ka Perly modernej architektúry Nitry 
a Strašidelné záhady Nitry o bezhlavom 
františkánskom mníchovi a iných záha-
dách, ktoré sa odohrali v uliciach Nitry.

•	 Nitriansky	jarmok	na pešej	zóne.
Akciu ilustrujeme dva roky starou fo-

tografiou- starší záber, uvedenie známky 
4. liturgický jazyk (na  CaM slávnostiach 
v Nitre pred 2 rokmi).

Dostalo sa mi tej cti uviesť ju, lebo ná-
vrh na  jej vydanie a  odôvodnenie, ktoré 
som poslal na  ministerstvo, bolo prijaté, 
čo mám založené dvomi akceptačnými 
dokumentami.

Viete, že?

Agilný KF 52-51 Nitra pripravuje na začiatok júla 2021 súťažnú FILATELISTIC-
KÚ VÝSTAVU JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTOV S MEDZINÁRODNOU 

ÚČASŤOU NITRA 2021 pre jednorámové filatelistické exponáty všetky súťažné trie-
dy. Výborná príležitosť pre každého!

Bližšie informácie prinesieme v nasledujúcom čísle a priebežne na zväzovej webo-
vej stránke www.slovenskafilatelia.sk.
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Inaugurácia XVI. Letné paralympijské 
hry Tokio 2020 rok pred

Vojtech Jankovič

Slovenský paralympijský výbor, Sloven-
ská pošta, a.s., a SPP – generálny part-

ner Slovenského paralympijského výboru 
a Slovenského paralympijského tímu Tokio 
2020 usporiadali jedinečné podujatie pri 
príležitosti slávnostnej inaugurácie pošto-
vej známky XVI. Letné paralympijské hry 
Tokio 2020. Na  podujatí bola v  činnosti 
príležitostná poštová priehradka, na ktorej 
sa používala príležitostná poštová pečiatka 
Inaugurácia poštovej známky XVI. Letné 
paralympijské hry Tokio 2020 s domicilom 
pošty BRATISLAVA 1.

Na akcii sa zúčastnili všetci traja úspeš-
ní paralympijskí športovci, ktorí sú vy-
obrazení na  poštovej známke (Veronika 
Vadovičová - streľba), pečiatke (Marcel 
Pavlík - lukostreľba) a  kresbe (Michae-
la Balcová - boccia) obálky prvého dňa 
vydania. Všetci traja – spolu s veľvyslan-
com Japonska na  Slovensku, generálnym 
riaditeľom SPP a  generálnym riaditeľom 
Slovenskej pošty, a. s., známku pokrstili 
lupeňmi kvetov japonského národného 
stromu – čerešne sakura.

Akciu moderoval predseda sloven-
ského paralympijského výboru Ján Ria-
poš - 4-násobný paralympijský šampión 
v  stolnom tenise, ktorý je vyobrazený 
na  príležitostnej poštovej známke k  XV. 
Letným paralympijským hrám RIO 2016. 
Okrem toho sa predstavila aj úspešná 
9-násobná paralympijská šampiónka 
v  alpskom lyžovaní Henrieta Farkašová, 
ktorá bola inšpiráciou pre poštovú znám-
ku k XII. Zimným paralympijským hrám 
PCHJONGČCHANG 2018.

Veľkolepá audiovizuálna šou, ktorej vy-
vrcholením bola samotná inaugurácia poš-
tovej známky a predstavenie novej oficiálnej 

skladby Dnes to príde (autori a in-
terpreti P.  Cmorík a  D. Mirgová) 
k  25. výročiu Slovenského para-
lympijského výboru, sa konala 24. 
augusta 2020 od  13:00 v  Galérii 
SPP v Bratislave – na hodinu a deň 
presne jeden rok pred plánova-
ným otvorením hier v roku 2021.

Súčasťou inaugurácie bola vý-
stava SAKURA slovenských poš-
tových známok venovaných pa-
ralympijským športom, výstava 
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prác, ktoré v sebe spájali vždy na jednom 
obraze úspešných zdravých a  znevýhod-
nených slovenských športovcov a výstava 
maliarskych diel Pavlíny Csápaiovej-Triš-
čovej, ktorá maľuje nohami.

Na  inaugurácii sa zúčastnili a  po  nej 
na príjemnom posedení družne podebato-
vali členovia Slovenskej spoločnosti olym-
pijských a športových zberateľov (SSOŠZ) 
a českej spoločnosti olympijskej a športo-
vej filatelie OLYMPSORT. Samozrejme, 
nikto si nenechal ujsť možnosť vyfotogra-
fovať sa pri zväčšenine novej známky so 

zobrazenou paralympioničkou Veronikou 
Vadovičovou a  autorom známky akad. 
mal. Igorom Piačkom.

Iniciátormi vzniku známky krásy našej 
vlasti: kaštieľ Vodný hrad v  Šimono-

vanoch sú agilní filatelisti z Klubu filate-
listov 52-40 v Partizánskom. Pred dvomi 
rokmi prišli s myšlienkou vydania pošto-
vej známky, ktorá bude zobrazovať jeden 
z  najstarších zachovaných goticko-rene-
sančných kaštieľov na Slovensku, prípad-
ne inú zaujímavú pamiatku z ich regiónu. 

Vydarená inaugurácia známky 
zviditeľnila 

Vodný hrad v Šimonovanoch
Vojtech Jankovič 

(na základe podkladov Martiny Števčíkovej)

Na  rozdiel od  mnohých iných nezostali 
len pri nápade, ale pokračovali cez vyhľa-
danie vhodného motívu (spolu s primáto-
rom Jozefom Božikom), pričom boli dva 
– Vodný hrad v  Šimonovanoch a  Kostol 
Božského Srdca Ježišovho, až po vypraco-
vanie riadne zdôvodneného návrhu a jeho 
zaslanie na námetovú komisiu známkovej 
tvorby MDV SR (podrobnosti predkla-
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dania návrhov námetov nájdete v  článku 
Ako sa rodí nová známka Zdenka Bali-
gu, SPRAVODAJCA ZSF 2019/4). Vo veľ-
kej konkurencii iných návrhov to nebolo 
jednoduché, no podarilo sa. Komisia na-
pokon schválila motív vodného hradu, 
pričom isto zavážilo, že ide o  národnú 
kultúrnu pamiatku.

Poštová známka s  vyobrazením vod-
ného hradu je vyhotovená tradičnou 
metódou oceľorytiny – vyrytím obrazu 
do  kovovej platničky (presne oceľotlačou 
z  plochej platne v  kombinácii s  ofsetom). 
Jej autor, popredný slovenský výtvarník 
a rytec poštových známok František Hor-
niak si predlohu prišiel prezrieť ešte v  ja-
nuári minulého roka. Na  túto návštevu 
a  prvé zoznámenie s  vodným hradom si 
zaspomínal s  úsmevom: „Keď som došiel 
do Šimonovian, pozerám, bože, čo ja s tým 
budem robiť? Ten prvý dojem bol taký… 
Ale postupne som sa do toho nejak vnáral 
a preštudoval som si to, viackrát som sa tu 
zastavil, a tak to začalo celé vznikať. Napo-
kon som dospel k presvedčeniu, že z toho 
môže byť celkom pekná známka.“

návrh putoval do  tlačiarne. No a  dnes 
je známka hotová a celkom aj vydarená,“ 
zhodnotil skromne svoj počin najoceňo-
vanejší slovenský rytec poštových zná-
mok. Či sa mu známka skutočne vydarila, 
zostáva posúdiť nám zberateľom i širokej 
verejnosti, ktorá sa ku nej dostane pri 
zasielaní poštových zásielok (nominálna 
hodnota 1,00 € platí pre poštové zásielky 
do susedného Česka). 

František Horniak sa podieľal aj na prí-
prave dvoch pečiatok, ktorých námet tiež 
pripravili filatelisti z  Partizánskeho. Prvá 
je s  motívom vodného hradu k  samotnej 
inaugurácii. Druhá nesie podobizeň a au-
tentický podpis Márie Lujzy Šimoniovej, 
poslednej dedičky rodu Simonyi. Tento rok 
si totiž pripomíname 100. výročie jej naro-
denia. Mária Lujza Šimoniová, prezývaná 
Mia, bola napokon aj inšpiráciou pri inau-
gurácii poštovej známky, ktorá sa uskutoč-
nila 4. septembra v areáli vodného hradu.

Na  tvorbe návrhu pracoval Franti-
šek Horniak vo svojom ateliéri v  Žikave: 
„Najskôr bolo treba tú známku nakresliť, 
potom z  nej urobiť lineu alebo ryteckú 
rozkresbu. Potom som vytvoril rytinu, 
vytlačil to a predložil do komisie, odkiaľ 
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Mnohí si grófku pamätali ako silnú faj-
čiarku a  práve tabakom posypali poštovú 
známku pri jej uvádzaní do života jej krst-
ní otcovia – predseda Národnej rady SR 
Boris Kollár a minister dopravy a výstavby 
SR Andrej Doležal. Úspech pri inaugurácii 
zaželal známke predseda parlamentu:„Že-
lám známke, aby bola veľakrát nalepená 
na obálke, pohľadnici a bola poslaná možno 
taká jednoduchá správa: ľúbim ťa, mám ťa 
rád, aby tam bol ten sociálny kontakt medzi 
rodinami a aby hlavne ľudia odtiaľto z regió-
nu ju kupovali, posielali a  aby si urobili aj 
prostredníctvom tejto známky radosť.“

Veríme, že príbeh tejto decentnej 
a  príjemne vkusnej známky inšpiruje aj 
ďalších zberateľov a propagátorov pamia-
tok pripraviť nové námety pre slovenské 
poštové známky, prípadne poštové lístky 
alebo príležitostné pečiatky. Neváhajte, 
poriadne sa rozhliadnite a pošlite námet, 
lebo .... z  dobre informovaných zdrojov 
máme informáciu, že „partizánska úder-
ka“ už chystá ďalšiu známku.... Držíme 
(všetkým) palce!

Článok je spracovaný na základe člán-
ku Martiny Števčíkovej Pocta pre kaštieľ 
v  Partizánskom: Zvečnili ho na  origi-
nálnej poštovej známke uverejnenom 
v  internetových novinách Tempo (www.
novinytempo.sk) so súhlasom autorky 
a redakcie novín. Ďakujeme!

Za zaslanie informácií a fotografií Fran-
tiška Horniaka pri práci ďakujeme pánom 
Jozefovi Šiarikovi a Ľubošovi Gallovi.

Abstrakt: Prinášame úvod do  zbierania 
perfinov so zameraním na zbieranie perfi-
nov z územia Slovenska. Ale hlavne pred-
stavenie Slovenskej spoločnosť zberateľov 
perfinov, ktorá v  spolupráci s  kolegami 
z Českej republiky tvorí výborné fungujú-
cu dvojičku spolkov pre záujemcov o zbie-
ranie, katalogizovanie a  vystavovanie ex-
ponátov perfinov. Výsledkom ich aktívnej 
bádateľskej a publikačnej činnosti sú kaž-
doročne dve slovenské a dve české vydania 
spravodajcu PERFINY a  niekoľko kataló-
gov perfinov. A okrem toho aj niekoľko vy-
nikajúcich perfinárskych exponátov, ktoré 

Odborná filatelistická spoločnosť: 
Slovenská spoločnosť 
zberateľov perfinov

Ján Marenčík
si môžete prezrieť na virtuálnej filatelistic-
kej výstave EXPONET (www.exponet.info). 
Spoločnosť je otvorená pre nových záujem-
cov – členov ZSF.

Vznik perfinov
Perforovanie ako označovanie zme-

niek, šekov, cenín a  tlačív pred zneuži-
tím, alebo odcudzením navrhol anglický 
vynálezca Joseph Sloper. Jeho patent po-
chádza z  roku 1858. V  uvedenom roku, 
1. septembra podal žiadosť o  udelenie 
patentu na vynález „dokonalého zariade-
nia na nemeniteľné označenie bankových 
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šekov, zmeniek, listín a  iných dokladov, 
ako prevencia podvodov alebo odcudze-
nia a  ich následného zneužitia“. Od  po-
dania patentu ubehlo desať rokov, kým 
13. 3. 1868 úrad generálneho poštmajstra 
Anglicka dal súhlas na perforovanie poš-
tových známok a  súhlas sa rozhodnutím 
kolkového úradu rozšíril dňa 27. 6. 1870 aj 
na perforovanie kolkov.

Povolenie perforovať iniciálky (perfin) 
firmám a  inštitúciám, symbolmi a  pod. 
na  známky, znemožnilo ich odcudzenie. 
Bolo to lákavé, lebo pošta nepoužité alebo 
nepoškodené známky spätne odkupovala, 
čo bol pre niektorých zdroj vedľajších príj-
mov. Záujem o  perforovanie poštových 
známok bol veľký a  narastal. Na  základe 
patentu, do  31. 8. 1872 bol Sloper jediný, 
kto perforoval záujemcom známky. Od 1. 9. 
1872 mohli perforovať známky už všetci. 

Používanie perfinov 
na území Slovenska

Pretože sa osvedčila ochrana 
poštových známok „vydierova-
ním“ firemných iniciálok, alebo 
znakov, teda perfinovaním, bolo 
povolené ministerskými výnos-
mi z roku 1877 v Rakúsku 4. aprí-
la a v Uhorsku 23. marca označo-
vať poštové známky perfinom. 
O deväť rokov neskôr bolo výno-
som z 2. 7. 1886 povolené okrem 
známok a  kolkov perforovať aj 

poštové ceniny, vrátane poukážok a sprie-
vodiek. Tieto povolenia sa samozrejme 
vzťahovalo aj na  súčasné územie Sloven-
ska. Je zaujímavé, že napriek povoleniu 
perfinovať známky sa v  Uhorsku perfiny 
začínajú objavovať vo väčšom miere až 
po roku 1890. Po rozpade Rakúsko-Uhor-
ska v roku 1918 orgány ČSR prevzali plat-
né predpisy v oblasti poštovníctva. Preto 
bolo možné používať perfiny aj za  ČSR, 
Slovenského štátu aj po roku 1945.

Z  územia Slovenska poznáme doteraz 
82 rôznych perfinov. Existujú na  znám-
kach, ktoré boli v  čase používania perfi-
nov na  území Slovenska platné. Jedná sa 
o  známky Uhorska, ČSR I, Slovenského 
štátu, Maďarska a ČSR II. Používali sa v 18 
mestách. Pre zaujímavosť, z územia Čes-
kej republiky poznáme asi 1100 rôznych 
perfinov, z územia Maďarska asi 950 rôz-
nych perfinov a z územia Rakúska okolo 
2500 perfinov.

Perfiny na známkach 
Uhorska

Jednou z  piatich známkových krajín 
na ktorých sa vyskytujú perfiny z územia 
Slovenska je Uhorsko. Perfiny sa použí-
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vali v období od 90-tych rokov 19. storo-
čia do roku 1918, výnimočne aj v prvých 
mesiacoch roku 1919. Perfiny sa vysky-
tujú na  známkach vydávaných od  roku 
1877 do roku 1918, najčastejšie na znám-
kach Turul, Parlament a Kosci. V  tomto 
období sa na Slovensku používalo asi 40 
perfinov. 

Perfiny na známkach ČSR I.
V  rokoch 1918 až 1939 sa perfiny 

na  území Slovenska používali bežne, 
časť perfinov prešlo z  obdobia Uhorska 
do ČSR I, zároveň vznikali perfiny nové. 
V  tom čase perfiny slúžili na  ochranu 
pred odcudzením známok vo firmách 
a  inštitúciách, ale zároveň boli svojim 
spôsobom reklama pre firmu. Niekto-
ré firmy, ale predovšetkým poisťovne 
a banky, ktoré mali bohatú korešponden-
ciu museli denne perfinovať stovky poš-
tových známok, čo bolo dosť nepraktické 
a  zamestnávalo to pracovné sily, ktoré 
bolo treba platiť. Koncom dvadsiatych 
rokov 20-teho storočia sa začali používať 
výplatné stroje, Frankotypy, ktoré všetko 
okolo korešpondencie zjednodušovali. 
To bol pomalý, ale postupný a definitívny 
súmrak perfinov.

Firma od januára 1937 začala používať 
výplatný stroj

Perfiny na známkach 
Slovenského štátu

Z  obdobia rokov 1939 – 1945 je zná-
mych asi 15 perfinov, časť z  nich sa už 
používala pred rokom 1939, počas exis-
tencie Slovenského štátu vznikli dva nové 
perfiny. Perfiny na známkach SŠ až na vý-
nimky sú pomerne vzácne, sú hľadané 
predovšetkým filatelistami, ktorí sa ve-
nujú špecializovane poštovým známkam 
Slovenskému štátu.

Identifikačná celistvosť perfinu R.B. 
firmy Rudolf Bächer, Roudnice nad La-
bem, filiálka Bratislava

Perfiny na známkach 
Maďarska (1939 – 1945)
Po Viedenskej arbitráži na území, ktoré 

pripadlo Maďarsku sa používali dva perfi-
ny, jeden v Leviciach a druhý v Košiciach. 
Perfin z Levíc na maďarskej známke z ro-
kov 1939 až 1944 je vzácny.

Identifikačná celistvosť perfinu k fir-
my Michael Kann, Bratislava z 2. 8. 1939
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Identifikačná celistvosť perfinu f.S. 
firmy Fleischer a  Schirger z  Košíc, 
z 2. 5. 1942

Perfiny na známkach 
ČSR II.

V  tomto období, krátko po  skončení 
2. svetovej vojny sa na Slovensku používali 
iba 4 perfiny. Ich výskyt je veľmi zriedkavý.

na území Slovenska, reagovala obežníkom 
pre poštmajstrov z 18. 6. 1860, ktorým pe-
čiatkovanie výslovne zakázala. Tento po-
kyn sa príliš nedodržiaval, čo jednak uka-
zuje výskyt cez známku pečiatkovaných 
listov, jednak ďalší obežník z  11. 4. 1863 
pripomínajúci predchádzajúci a naviac na-
riaďujúci listy s pečiatkovanými známkami 
firemnou pečiatkou zaťažiť doplatným.

Perfin Hfs bratislavskej firmy Franck 
z 27. 11. 1945

Predperfinové obdobie 
na Slovensku

Skôr, než boli zavedené perfiny 
na ochranu poštových známok pred odcu-
dzením, snažili sa majitelia firiem ochrá-
niť svoje známky po nalepení na zásielku. 
V  Rakúsku, Čechách aj v  Uhorsku chrá-
nili známku čiastočným opečiatkovaním 
firemnou pečiatkou, čo poštová správa 
spočiatku tolerovala. Neskôr na to rakúska 
poštová správa – do  roku 1868 pôsobiaca 

Predperfinový list odoslaný žele-
ziarňami v  Krompachoch 13. 8. 1857 
do Jasova. Pošta v Krompachoch v tom 
čase nebola, preto bolo nutné koreš-
pondenciu nosiť na poštu Wallendorf 
(Spišské Vlachy). Aby sa známka „ne-
stratila“ bola opatrená čiastočným 
odtlačkom firemnej pečiatky

Začiatky zbierania 
perfinov 

Perfinované známky boli dlho pova-
žované za  poškodené a  i  v  odbornej fila-
telistickej tlači sa uvádzalo, že nepatria 
do  zbierky a  ako také sú znehodnotené. 
Týmto spôsobom bolo zlikvidovaných 
státisíce perfinov. Zbieranie perfinov, 
napriek počiatočnému názoru, že sú to 
poškodené známky, bolo predmetom zá-
ujmu niektorých zberateľov nielen u nás, 
ale i v zahraničí. V Československu prie-
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kopníkom zbierania perfinov bol Vojtěch 
Maxa z  Prahy začiatkom 70-tych rokov 
minulého storočia. Vytvoril okolo seba 
organizovanú skupinu zberateľov perfi-
nov pri ZČSF, ktorá postupne mala až 200 
členov, zo Slovenska bolo v skupine asi 40 
filatelistov. Tento spolok vydával svojho 
spravodajcu PERFINY, v ktorom sa členo-
via informovali o nových objavoch.

Prvou veľkou aktivitou bolo vyda-
nie prvého Maxovho „katalogu perfinů 
z  území Československa“ ktorý vytlačili 
v Hlohovci v roku 1972 v rámci filatelistic-
kej výstavy. V  súčasnosti sa používa Ka-
talóg československých perfinov vydaný 
v roku 1987, doplňovaný dodatkami a in-
formáciami v  spravodajcovi. Pripravuje 
sa vydanie nového katalógu čs. perfinov, 
predpoklad vydania je rok 2021.

Zbieranie perfinov a hlavne ich štúdium 
z obdobia pôsobenia uhorskej poštovej sprá-
vy na území Slovenska a následne obdobie 
ČSR I, ďalej v  rokoch 1939 až 1945 priná-
ša stále nové poznatky a možno povedať aj 
prekvapivé objavy perfinov, identifikačných 
celistvostí na  určenie majiteľa, spresnenie 
obdobia používania perfinu a pod.

Okrem perfinov z  územia Českoslo-
venska sa zbierajú perfiny i okolitých štá-
tov, existujú kvalitné katalógy perfinov 
Maďarska, Rakúska a  prakticky celého 
sveta, niektoré zahraničné katalógy sú 
zdarma dostupné na internete. 

Zbieranie perfinov 
na Slovensku

Kvalitný spravodajca PERFINY, ktorý 
vychádzal s  celoštátnou pôsobnosťou, sa 
po smrti Vojtecha Maxu odmlčal. Po roz-
delení Československa na dva samostatné 
štáty v  roku 1993 sa zberatelia perfinov 
na Slovensku postupne medzi sebou kon-

taktovali a po vydaní „katalógu perfinov 
z  územia Slovenska“ v  roku 1997 zača-
li od  roku 1998 vydávať 4x ročne vlast-
ný časopis PERFIN. Kontakty českých 
a  slovenských perfinárov sa rozdelením 
Československa neprerušili. Na  stretnutí 
perfinárov vo Vysokom Mýte v roku 2003 
sa dohodlo, že budeme spolu s  priateľmi 
z  Českej republiky pokračovať vo vydá-
vaní spoločného časopisu PERFINY a  to 
dve čísla vydajú perfinári v ČR a dve čís-
la vydáme na  Slovensku. Táto príkladná 
spolupráca pretrváva dodnes. Zberatelia 
perfinov sa stretávajú 2x ročne, väčši-
nou v  Českej republike, na  Slovensku sa 
stretnutia konajú raz za dva roky. Týchto 
stretnutí sa zúčastňuje okolo 30 filatelis-
tov, na  Slovensku sa stretnutí zúčastňujú 
i zberatelia perfinov z Maďarska. Na tých-
to stretnutiach prebieha predovšetkým 
výmena zberateľského materiálu, ale 
i stretnutia priateľov. 

V súčasnosti má Slovenská spoločnosť 
zberateľov perfinov približne 28 členov, 
počty sa každoročne menia, buď odhlá-
sením, prihlásením, alebo bohužiaľ aj 
úmrtím člena. V prípade záujmu nových 
zberateľov perfinov, je možné sa prihlásiť 
za  člena slovenskej skupiny na  mailovej 
adrese janmarencik@gmail.com. Všetky 
informácie budú poskytnuté obratom. 

Study philatelic society: 
Slovak Society of Perfin 

Collectors
Ján Marenčík

Abstract: We bring an introduction to the 
collection of perfins with a focus on the col-
lection of perfins from Slovakia. But first 
and foremost,, the introduction of the Slo-
vak Society of Perfin Collectors, which in 
cooperation with colleagues from the Czech 



Spravodajca ZSF 22

Klubové, výstavné a súkromné 
perfiny

Ján Marenčík
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Republic forms an excellent functioning 
pair of associations for those interested 
in collecting, cataloguing and exhibiting 
perfin exhibits. The result of their acti-
ve research and publishing activities are 
two Slovak and two Czech volumes of the 

PERFINY bulletin every year and several 
perfin catalogues. In addition, some excel-
lent perfin exhibits, which you can see at 
the virtual philatelic exhibition EXPONET 
(www.exponet.info). The company is open 
to new applicants – members of ZSF.

Abstrakt: Prehľad 16 autorovi známych 
klubových, výstavných alebo súkromných 
perfinov, ktoré sa používali od  roku 1972 
na území (a poštových známkach) bývalé-
ho Československa a neskôr Českej repub-
liky a Slovenska. 

Perfiny sa organizovane zbierajú v Čes-
koslovensku asi od roku 1972, postup-

ne sa počet zberateľov zvyšoval a koncom 
osemdesiatych rokov evidoval Vojtěch 
Maxa v  spolku zberateľov perfinov asi 
200 členov. V  súčasnosti je evidovaných 
v českej a slovenskej spoločnosti spolu asi 
100 zberateľov perfinov. Zbierajú sa pre-
dovšetkým perfiny Československa, Slo-
venska a perfiny okolitých štátov. Na úze-
mí Československa sa používalo asi 1100 
rôznych perfinov, počas Slovenského štátu 
sa na korešpondencii objavilo 14 rôznych 
perfinov. 

Už od začiatku organizovaného zbiera-
nia perfinov, mnohí filatelisti rozmýšľali, 
ako si zadovážiť perfinovací strojček či už 
klubový, alebo vlastný, osobný. Za takmer 
50 rokov zbierania perfinov sa objavilo 
u nás viacero strojčekov a tak ma napadlo, 
vytvoriť si prehľad o  „novodobých perfi-
noch“. Niektoré sa dajú získať pomerne 
bežne, ale niektoré je dosť ťažko pozháňať. 
Pošta zrejme ich používanie toleruje, nie 

je celkom jasné, či je ich používanie vôbec 
zakázané.

V poslednom vydaní katalógu čs. per-
finov z roku 1987 boli uvedené štyri per-
finy filatelistických klubov. Pripravuje 
sa vydanie nového katalógu čs. perfinov 
a  autori sa rozhodli tieto nové perfiny 
v katalógu neuvádzať, čo je určite správne. 

Zoznam, ktorý nasleduje si nečiní ná-
rok na úplnosť údajov a informácií, pora-
die je náhodné, nie je podľa abecedy ani 
podľa rokov vzniku.

1. Tento perfin vznikol ako prvý v roku 
1974 a dal ho zhotoviť Vojtech Maxa. Ex-
pedícia časopisu PERFINY bola v  tom 
čase v  obálkach, ktoré si každý člen po-
slal na  celý ročník vopred so známkami 
na poštovné. Kto mal záujem, tomu zasla-
né známky boli perfinované týmto perfi-
nom, takže počet operfinovaných známok 
je značný. Perfin sa vzácnejšie vyskytuje 
i na známkach Českej republiky. V súčas-
nosti sa perfin nepoužíva.

2. Perfin si dal zhotoviť Klub filatelistov 
00-06 Slovan v Prahe. Perfin sa používal 
od roku 1978 na výstavách a na korešpon-
dencii, je pomerne bežný.

3. Tento perfin je vlastne pokus o  vy-
hotovenie perfinu. Pri výstave poštových 
známok Laugaricio 1979 v Trenčíne, bola 
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snaha ako zaují-
mavosť vyrobiť 
perfinovací stroj-
ček a  tým zrejme 
spestriť výstavu. 
Perfinovací stroj-
ček bol pripravený 

a  začali sa skúšobne perfinovať známky 
a tie sa lepili na pripravené obálky. 

Pri skúškach sa prišlo na to, že ihly pa-
pier známky skôr trhajú než dierujú a tak 
bolo rozhodnuté, že perfin sa používať 
nebude. Obálky s  už nalepenými znám-
kami s  perfinom sa skartovali, členovia 
výboru dostali na  pamiatku každý jeden 
kus, zvyšné obálky boli znehodnotené od-
strihnutím rohu aj so známkou, ale perfin 
na známke ostal celý. 

4. Tento „perfin“ vytvoril Vojtech 
Maxa ako PF-ku, zrejme nejakou číslovač-
kou, ktorá sa používa bežne na dierovanie 
etikiet. Známka bola nalepená v časopise 
Perfiny č. 1/1978. Musel ich vyrobiť asi 
150, to je toľko, koľko bolo v tom čase čle-
nov skupiny.

5. Perfin kČf vznikol v  roku 1984. 
Strojček dal vyrobiť KF 00-01 Praha 
k  Oblastnej výstave poštových známok 
1984. Perfinovaná známka bola nalepe-
ná na vstupenke. K výstave bol vydaný aj 
známkový zošitok, v  ktorom bolo 5 zná-
mok, pričom jedna známka bola s uvede-
ným perfinom.

6. Perfin fk používal ako súkromný 
perfin	 pán	 František	 Kunc	 z  Litoměřic	
v  80-tych rokoch minulého storočia. 
Často korešpondoval s  pánom Václavom 
Fejtkom, od  ktorého som asi pred dvad-
siatymi rokmi dostal obálku s týmto per-
finom. 

7. Perfin kfB dal vyhotoviť klub filate-
listov v Benešove k 50. výročiu založenia 
klubu v  roku 1988. Pri tejto príležitosti 
sa konala Krajská filatelistická výstava 
BENEŠOV ´88. Perfin klub používal i ne-
skoršie na klubovú korešpondenciu a tiež 
pri oslave 60. výročia založenia KF. Perfin 
sa vyskytuje i na známkach ČR.

8. Perfin kfk dal vyrobiť klub filate-
listov v  Kladne pri príležitosti 50. výro-
čia organizovanej filatelie na  Kladensku 
a  Oblastnej výstavy poštových známok 
mladých filatelistov v  roku 1984. Bolo 
vydaných asi 100 známkových zošitkov 
v ktorom vždy jedna známka bola s perfi-
nom. V súčasnosti boli v menšom množ-
stve perfinované aj známky ČR.

9. Perfin TM znamená Trnava – Maxi-
mafília. V Trnave sa konala v dňoch 2. - 8. 
9. 2000 propagačná filatelistická výstava 
Tirnavia 2000 a pri tejto príležitosti bol vy-
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daný výstavný katalóg. V každom katalógu 
bola vložená perfinovaná známka hodnoty 
5,- Sk Trnava. Náklad katalógu bol 200 ku-
sov a predával sa záujemcom aj po výstave 
za  50,- Sk. Perfinované známky používal 
klub nejaký čas i na svojej korešpondencii. 

10. Perfin HANá používal klub fila-
telistov v Olomouci. Pečiatka na známke 
je z  roku 2002, viac informácií k  tomuto 
perfinu nemám.

11. Perfin kf/T. Klub filatelistov Trut-
nov pripravil u príležitosti stretnutia per-
finárov dňa 24. októbra 1999 v Trutnove 
klubový perfin. Každý účastník stretnutia 
dostal „pamätný list“ veľkosti A6 s perfi-
novanou známkou. Perfin bol určitý čas 
používaný i na filatelistickú korešponden-
ciu klubu.

12. Perfin PJ je 
súkromný perfin, 
majiteľ býva v  No-
vom Meste nad Vá-
hom. Je zaujímavé, 
že majiteľ nie je fi-
latelista, ani nie je 
členom našej spo-

ločnosti perfinárov. Perfin si dal vyrobiť 
a ho používal asi pred 20 rokmi na svoju 
medzinárodnú korešpondenciu. Na moju 
žiadosť mi vyhovel a operfinoval mi nie-
koľko známok, ktoré som mu poslal. 

13. Perfin VH je súkromný perfin čle-
na spolku, perfin používa asi od roku 2010 
i v súčasnosti. 

14. Perfin LS je súkromný perfin člena 
spolku, perfin používa asi od  roku 2016 
i v súčasnosti. 

15. Perfin PS je súkromný perfin člena 
spolku, perfin používa asi od  roku 2018 
i v súčasnosti. 

16. Perfin TJ používa skupina perfinárov 
z Košíc. Perfin vznikol v roku 2016 a použí-
va sa na  klubovú korešpondenciu. Pri ex-
pedícii každého čísla časopisu PERFINY sa 
na obálku lepí perfinovaná známka.

Celkove sa podarilo ukázať 16 „novo-
dobých perfinov“, ktoré sú mi známe. Je 
celkom možné, že ich je aj viac. Niektoré 
sú bežné, ale pomerne náročné je pozhá-
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Prvý let balónom na území Slovenska 
Pavol Lazar
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ňať niektoré z  nich, takže nie je určite 
na škodu, že sme si ich predstavili. U sú-
kromných perfinov som neuvádzal z po-
chopiteľných dôvodov mená ich majiteľov.

Používanie perfinovaných známok 
na korešpondencii je podľa poštových pred-
pisov údajne zakázané, ale podľa mojich skú-
seností zásielky s perfinovanými známkami 
zaťažené doplatným som zatiaľ nevidel. 

Club, exhibtion 
and private perfins

Ján Marenčík
Abstract: An overview of 16 club, exhibi-
tion or private perfins known to the author, 
which have been used since 1972 in the for-
mer Czechoslovakia and later in the Czech 
Republic and Slovakia and their postage 
stamps. 

Abstrakt: Predložený uhorský obrazový 
korešpondenčný lístok dokumentuje prvý 
let balónom na  Slovensku z  Lendaku (?) 
do Brezna (Fabova hoľa) v roku 1899.

Je všeobecne známe, že prvý primitív-
ny teplovzdušný balón zostrojili bratia 

Joseph-Michel a  Jacques-Étienne Mont-
golfierovci už v roku 1783. Napriek tomu 
sa balónové lety v  osemnástom, ale ešte 
aj devätnástom storočí uskutočňovali len 
veľmi zriedkavo. 

Ako prvý zdokumentovaný let v  ma-
ďarskej časti Rakúsko-Uhorska sa uvádza 
let z  Paríža do  Budapešti, ktorý 
sa uskutočnil 18. 9. 1870 [1], [2]. 
V  skutočnosti išlo o  let balóna 
z obliehaného Paríža, známy ako 
Ballon monté, ktorý viezol aj poš-
tové zásielky, avšak tieto následne 
po  pristáti balóna (Švajčiarsko 
?) boli ďalej distribuo vané po-
zemnou cestou (aj do Budapešti). 
Prvým opísaným letom balónu 
ponad územie dnešného Sloven-
ska je podľa zdroja Alföldi-Talas 
let balónu zo Žiliny do  Bratisla-
vy dňa 9. 9. 1902, avšak bez do-
loženia dokladu o  tomto lete [1]. 

O lete balónu s miestom pristátia Brezno 
zo dňa 8. 7. 1899 sa zmieňuje iba jedinou 
poznámkou Kohl [2]. Vyobrazený maďar-
ský obrazový korešpondenčný lístok (Obr. 
1 a 2) dokumentuje práve tento let.

Lístok je síce správne vyplatený (pošto-
vá sadzba 2 kr. za korešpondenčný lístok 
pri vnútroštátnej preprave v  Rakúsko-
-Uhorsku platná do  31. 12. 1899), ale 
podľa vtedy platných predpisov mal byť 
ešte následne zaťažený doplatným, keďže 
v obrazovej časti bol písaný text, čo sa už 
považovalo za list. Zjavne ale pošta tento 
fakt buď ignorovala, tolerovala alebo pri 
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doručovaní jednoducho lístok neobracala, 
a tak táto skutočnosť zostala bez povšim-
nutia. Lístok je teda vyplatený jedinou, 
značne vyblednutou, svetlofialovou dvoj-
krajciarovou známkou vydanou v auguste 
1898 s obrazom obálky a čiernym hodno-
tovým číslom 2. Známka je znehodnote-
ná kruhovou dennou podacou pečiatkou 
BREZNÓBÁNYA (dnes Brezno), bežne 
používanou od 15. 9. 1885 do 20. 5. 1910 
[3]. Súčasťou pečiatky je vzostupne uspo-
riadaný dátum v troch riadkoch 8 JUL 99. 
Tieto údaje presne zodpovedajú Kohlov-
mu popisu v  katalógu: 8. 7. 1899 Ballon 
– Landekarte, Gruss aus Breznobanya, 
Slowakei, čiže vo voľnom preklade po-
zdrav z Brezna na  lístku z pristátia baló-
na. Lístok má v obrazovej časti dokresle-
nú siluetu balóna a  pravdepodobne jeho 
meno Adler (Orol). Nasleduje obsiahly 
text, v  ktorého spodnej časti je opísaný 
samotný let balónom. Text s dátumom 8/
VII 99 pomerne podrobne informuje, že 
dvaja vzduchoplavci uskutočnili let baló-
nom ponad Tatry, kde explicitne uvádza-
jú Lomnicu, pri ktorom dosiahli výšku 
4  100 metrov, kde teplota vzduchu bola 
-10°(C) a nakoniec hladko pristáli 
na  Fabovej holi (v  texte nespráv-
ne označená ako Tabova Hola). 
Ďalej píšu, že posielajú do  Vied-
ne adresátovi a  všetkým priate-
ľom vzduchu pozdrav „letu zdar“ 
(Auf Tabova Hola glatt gelandet: 
Tatra überflogen (über Lomnicza) 
... Höhe 4100 m, - 10 Kälte ....Dir 
und sämtlichen Luftkamaraden 
In Wien ... Gruss „Glück ab“). Na-
sledujú dva podpisy. Horná časť 
textu obsahuje slová ako pristátie 
(... Landung ...) a „klesajúc z oblo-
hy“ (... von Himmel fallend.), ale 

nikde som neobjavil údaj odkiaľ balón od-
štartoval.

Fabova hoľa je s výškou 1 438,8 m n. m. 
najvyšším vrchom Veporských vrchov a na-
chádza sa vo východnej časti pohoria. Naj-
bližšou obcou s poštovým úradom (aj v da-
nom čase) je asi 12 km vzdialené Brezno.

Lístok má drobné odery, ohyby a zašpi-
nenia, čo by mohli byť stopy v  dôsledku 
poštovej prepravy a manipulácie. Doručo-
vacia pečiatka na lístku nie je.

Adresátom korešpondenčného lístku je 
blahorodý pán poručík cisárskej a kráľovskej 
armády Franz Hinterstoisser, Komisia vzdu-
choplavcov Viedeň (Hochwohlgeboren Herr 
K. u. K. Oberleutenand Franz Hinterstoisser, 
Commit von Luftschiffer ... Wien ...).

O  Franzovi Hinterstoisserovi som vy-
hľadal, že bol dôstojníkom rakúsko-uhor-
skej armády a  vzduchoplavcom, ktorý 
v  rokoch 1890/91 absolvoval prvý aero-
nautický kurz a  následne bol poverený 
založením armádneho „leteckého“ vzde-
lávania. V dôsledku toho pracoval na prí-
pravách založenia Viedenského Armád-
neho aeronautického inštitútu. V  roku 
1910 založil prvú školu pre letcov balónov. 
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Od roku 1900 bol členom stálej medziná-
rodnej komisie pre letectvo v Paríži. Ako 
spoluzakladateľ rakúskeho aeroklubu 
(1901) sa stal jeho prvým vicepreziden-
tom. Bol držiteľom viacerých vysokých 
ocenení a za viac ako 150 balónových letov 
získal v roku 1931 zlatú športovú medailu 
aeroklubu. Zomrel 6. 3. 1933 vo Viedni.

Vzhľadom na  renomovaného adresáta, 
zápis v katalógu, ako aj skutočnosť, že Fa-
bova hoľa sa nachádza bezprostredne pri 
Brezne, odkiaľ bezprostredne po  pristáti 
dvaja nemecky hovoriaci (píšuci) vzducho-
plavci, ako vyplýva z textu, patriaci do sku-
piny blízkych priateľov adresáta, poslali 
správu o uskutočnení letu, možno skonšta-
tovať, že v prípade tohto korešpondenčné-
ho lístku ide o dôkaz prvého letu balónom 
na  území Slovenska a  jedného z  prvých 
(piaty?) letov v Rakúsko – Uhorsku vôbec. 

Úmysel o  prelet balónom bol pravde-
podobne adresátovi známy, takže o mieste 

štartu nebolo potrebné písať, čím ale chý-
ba dôležitý údaj, o  ktorom môžeme teraz 
už len špekulovať. Pri hypotéze viac menej 
stáleho smeru vetru, vhodného miesta štar-
tu na území Slovenska a potrebe nie úplne 
jednoduchej dopravy a  prípravy balóna 
na  let, predĺžením spojnice Fabova hoľa – 
Lomnica (keďže v texte sa hovorí o prelete 
ponad Tatry predpokladám, že ide o  Tat-
ranskú Lomnicu, aj keď jej správny názov 
obce po  maďarsky je Tátralomnic a  nie 
Lomnicza, ale nakoľko lístok písali Rakúša-
nia, takáto drobná jazyková nezrovnalosť, 
podobne ako pri označení miesta pristátia 
– Tabova Hola, mohla nastať) dostaneme 
ako najpravdepodobnejšie miesto štartu 
v oblasti Lendaku (Belianske lúky?). 

Predložený korešpondenčný lístok 
v každom prípade predstavuje veľmi vzác-
ny historický doklad, rozširujúci pohľad 
na pionierske balónové lety nielen na úze-
mí Slovenska. 

Použitá literatúra:
[1] Alföldi L., Talas S.: Die ungarische LUFTPO-

ST, HANDBUCH und KATALOG, Band 1. 
1870-1930, St. Galen, str. 2-4

[2] Roland F. Kohl: Die Flugpost von Osterreich 
- Kaiserreich und Erste Republik, Handbuch 
und Katalog, Wien, str.10

[3] Obert J., Tekeľ J., Varga A., Bartalský Š.: MO-
NOGRAFIA ČESKO-SLOVENSKÝCH POŠ-
TOVÝCH ZNÁMOK, Diel XV. POŠTOVÉ PE-
ČIATKY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA OD ROKU 
1752 DO ROKU 1918, Bratislava, str. 126

The first balloon flight in 
Slovakia
Pavol Lazar

Abstract: The presented Hungarian pic-
torial correspondence card documents the 
first balloon flight in Slovakia from Lendak 
(?) to Brezno (Fabova hoľa) in 1899.

Obr. 3 Mapa ukazujúca zdokumento-
vanú (plná čiara) a  predpokladanú 
(prerušovaná čiara) trasu prvého letu 
balóna na území Slovenska
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Odtlačok výplatného stroja 
„MEDZINÁRODNÉ DUNAJSKÉ 

VÝSTAVY a TRHY ´91“ 
Jaroslav Tomandl

Abstrakt: Príbeh parníka zobrazeného 
na  odtlačku výplatného stroja k  Medzi-
národným dunajským výstavám a  trhom 
v roku 1991.

Z  iniciatívy Zväzu slovenských filate-
listov vznikol v  roku 1991 odtlačok 

výplatného stroja s  vyobrazením bočno-
kolesového parníčka, ktorý roky dotváral 
kolorit Bratislavy – mesta na Dunaji.

Počas druhej svetovej vojny, od  roku 
1939 slúžil parníček pod maďarskou vlaj-
kou u firmy MFTR ako „TABáN“. V roku 
1945 skončil ako súčasť sovietskej vojno-
vej koristi. Sovieti parníček premenovali 
na „ŠURA“. V roku 1947 to bol opäť ma-
ďarský „TABáN“. 

V roku 1948 je na parníčku po rokoch 
vztýčená opäť československá vlajka. Vrá-
til sa do  služieb Československej plavby 
dunajskej a  bol pokrstený na  „BRATI-
SLAVA“, neskôr mu bolo navrátené meno 
„DEVíN“. Tak slúžil opäť Bratislavčanom 
ako osobná prievozná loď medzi brati-
slavským Starým mestom a  Petržalkou, 
všetci mu vraveli „propeler“. V roku 1966 
ako propeler doslúžil a  bol prebudovaný 
na  reštauráciu, zakotvenú na  bratislav-
skom dunajskom nábreží. V  sedemde-
siatych rokoch 20. storočia dosluhoval 
ako vodácka základňa v jednom z dunaj-
ských ramien a ešte o niečo neskôr skončil 
v  starom železe. Zo zberných surovín ho 
po roku 1990 v poslednej chvíli zachránil 
istý podnikateľ, aby po necitlivej prestav-
be v  bratislavskej lodenici vznikla akási 
SLOVAkEANA.Sk, zakotvená na  petr-
žalskom nábreží.

O  niekoľko ďalších rokov však defini-
tívne skončil v starom železe. Ako parník 
slúžil na  Dunaji úctyhodných 55 rokov. 
Myslím si, že pri väčšej úcte k  technic-
kým pamiatkam by mohol slúžiť na  Du-
naji dodnes. Či už ako propeler alebo ako 
múzeum.

Loď mala pohnutý „život“. Bola po-
stavená v  roku 1911 v  bavorskej lodenici 
v  Regensburgu pre Bavorský riečny úrad 
a  pokrstená na  „DS DONAU“ (Dampf-
schiff DONAU). V  roku 1930 ju kúpilo 
mesto Bratislava, aby slúžila pod česko-
slovenskou vlajkou Bratislavčanom ako 
osobná prievozná loď. Bola pokrstená 
na  „DUNAJ“. V  roku 1937 prešla loď 
do vlastníctva Československej plavby du-
najskej a bola pokrstená na „DEVíN“.
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Poznámka redakcie: 
Tento krátky článok ukazuje fascinujú-

ce spojenie jedného odtlačku výplatného 
stroja a jednej pohľadnice s nesmiernymi 
znalosťami získanými štúdiom literatúry. 
Veríme, že sa stane inšpiráciou pre ďalších 
zberateľov, či už pri doplnení tohto prí-
spevku (Dokáže niekto nájsť ďalšie filate-
listické doklady alebo pohľadnice s týmto 
historickým parníkom?) alebo pri vytvo-
rení nových článkov na  ľubovoľnú tému. 
Alebo dokonca malých zbierok venova-

ných zaujímavým aspektom dokumento-
vaným rôznorodými zberateľskými objek-
tami, nielen tými známkovými... 

Red meter mark 
„MEDZINÁRODNÉ 

DUNAJSKÉ VÝSTAVY 
a TRHY ´91“
Jaroslav Tomandl

Abstract: The story of a steamer displayed 
on the red meter mark for the International 
Danube Exhibitions and Markets in 1991.

Laurin a Klement 
v službách Čiernej Hory 

Peter Gordík
Abstrakt: Príbeh rakúskou vládou podpo-
rovaného zavedenia vozidiel značky Lau-
rin & Klement na rozvoj poštovej automo-
bilovej dopravy osôb a  zásielok v  Čiernej 
Hore a  ich neskoršieho nasadenia v  Čier-
nohorskej armáde počas I. svetovej vojny 
vhodne dokumentovaný tematickým ma-
teriálom.

Príbeh nezvykle riešených lauriniek 
sa začal písať v roku 1907, kedy vláda 

kniežactva Čierna Hora zverejnila plán 
na  zavedenie poštovej automobilovej do-
pravy osôb a zásielok medzi dalmátskym 
prístavom Kotor, ktorý vtedy ovládalo Ra-
kúsko-Uhorsko, a  čiernohorskou metro-
polou Cetinje. Ďalšie automobilové linky 
mali prepojiť Cetinje s mestami Podgori-
ca, Nikšič a Plavnica. Čiernohorská vláda 
ponúkala monopol poštovej automobilo-
vej dopravy na dobu pätnásť rokov, vybra-
ná automobilka však mala na  spomenu-
tých tratiach prevádzkovať osem vozidiel 
vo vlastnej réžii iba s  obmedzenou vlád-
nou dotáciou.

Hornatá Čierna Hora o  rozlohe 9 ti-
síc km2 vtedy mala 230 tisíc obyvateľov, 
ktorým vládol knieža Nikola I. Petrovič. 
Susedila so Srbskom, Albánskom a  Ra-
kúskom, ktoré anektovalo Bosnu a  Her-
cegovinu. Čiernohorské cesty boli úzke, 
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s výrazným stúpaním a klesaním a mno-
hými ostrými zákrutami. Hlavný cestný 
ťah od pobrežia Jadranu, z Kotoru do Ce-
tinje, mal na  trase dlhej 42 km výškový 
rozdiel 1200 m a  56 krkolomných cesti-
čiek. To si vynútilo skonštruovať vozidlá 
doslova na mieru.

Dňa 27. 5. 1983 
vydala Juhoslovan-
ská poštová správa 
poštovú známku 
s  motívom pošto-
vého vozu typu E 
pre Čiernu Horu s nominálnou hodnotou 
4 dináre v náklade 5 miliónov kusov.

Na stavbu vozidiel boli použité osved-
čené komponenty typu E, ale v  úplne 
nezvyklom usporiadaní. Kvôli nutnosti 
veľkého rozchodu predných kolies bola 
predná časť rámu zúžená na  700 mm, 
v  strede a  v  zadnej časti bol rám široký 
900 mm. Drevené kolesá s  plnými gu-
menými obručami mali vpredu priemer 
750 mm a vzadu 905 mm, vzadu boli dvo-
jité kolesá. Rozchod náprav mal vpredu 
i  vzadu hodnotu 1,30 m. Rozchod nápra-
vami bol kvôli obratnosti vozu skrátený 
na 2,21 m. Tesne za prednou nápravou sa 
nachádzal vodou chladený štvorvalec SV 
s valcami v dvoch blokoch, ktorý z objemu 
4,5 l dával výkon 28 k (21 kW). Motor mal 
chladenie s núteným obehom, čerpadlom 
a ventilátorom za chladičom.

Štvorstupňová prevodovka bola v stre-
de vozidla, zatiaľ čo rozvodovku museli 
konštruktéri vzhľadom ku krátkemu roz-
chodu umiestniť za zadnú nápravu. Toči-
vý moment sa na  zadné kolesá prenášal 
reťazami, ale nezvykle odzadu dopredu. 
Okrem nožnej prevodovej brzdy bolo vo-
zidlo vybavené aj ručnou brzdou pôsobia-
cou na zadné kolesá. Sedadlo vodiča bolo 

Celá záležitosť bola na prvý pohľad úpl-
ne nerentabilná, generálny riaditeľ mlado-
boleslavskej automobilky Václav Klement 
(1868 – 1938) si však poradil. Rakúska 
vláda mala mimoriadny záujem na  tom, 
aby automobilovú dopravu v Čiernej Hore 
neovládli Taliani, presnejšie firma FIAT. 
S  pomocou vplyvných osôb na  vieden-
skom dvore sa podarilo vyjednať, že spo-
ločnosť Laurin a  Klement dostala od  Ra-
kúska vo všetkej tichosti vládnu dotáciu, 
ktorej ročný objem o poznanie prevyšoval 
čiastku prisľúbenou čiernohorskou vládou.

Ešte pred podpisom zmluvy, ku kto-
rej došlo v  júli 1908, sa Václav klement 
do Čiernej Hory vydal, aby sa osobne zo-
známil s  tamojšími pomermi a  cestnou 
sieťou. Na  osobitej konštrukcii automo-
bilov sa podieľal František Kec (1883 – 
1971), ktorý v rokoch 1908 až 1910 pôsobil 
v Mladej Boleslavi a potom sa stal šéfkon-
štruktérom automobilky Praga.



2020 / 3 31

TEMATIcká fILATELIA

nad motorom, vo výške 1,68 m nad zemou, 
strecha nad ním trčala do výšky 2,82 m.

Z  ôsmich svetlosivých vozidiel tohto 
typu zhotovených od  júna do  novem-
bra 1908 bolo šesť osobných omnibusov 
a dva skriňové furgony. Prvé dve vozidlá, 
omnibus a  furgon, boli do  Čiernej Hory 
dodané v  polovici decembra 1908, ďalší 
omnibus nasledoval tesne pred Vianoca-
mi. Päť zostávajúcich automobilov puto-
valo na Balkán v januári 1909. Deviatym 
exemplárom rovnakej koncepcie sa stal 
valník postavený v máji 1908, ale dodaný 
do Cetinje až v lete 1909.

Osobný omnibus dlhý 3,96 m, širo-
ký 1,60 m a  za  búdkou pre vodiča vyso-
ký 2,32 m mal kabínu s  dvoma bočnými 
dverami a štvoricu spúšťacích okien. V jej 
zadnej časti bolo pohodlné sedadlo pre 
troch cestujúcich, na  prednej stene dve 
sklopné sedadlá, na ktorých cestujúci se-
deli chrbtom k smeru jazdy.

Za kabínou bola skriňa na poštovné zá-
sielky s objemom 1,3 m3 s dvojkrídlovými 
dverami v zadnej stene. Od tých vodič ne-
mal kľúč, zamykali a odomykali ich poš-
toví úradníci. Na streche tejto skrini bola 
ohrádka pre batožinu cestujúcich. Jeden 
z osobných omnibusov bol vybavený tzv. 
letnou karosériou s  otvorenými bočni-
cami a  pozdĺžnymi lavicami, na  ktorých 
mohlo cestovať päť osôb sediacich oproti 
sebe, bokom k smeru jazdy. Nastupovalo 
a  vystupovalo sa dverami v  zadnej stene 

karosérie. Furgon mal skriňu s objemom 
4,8 m3, v  ktorej bolo možné prevážať až 
900 kg nákladu. K  obom furgonom boli 
dodané dvojnápravové nákladné prívesy 
s užitočnou hmotnosťou 1500 kg, ich kor-
ba bola krytá plachtou. Na prívesoch jaz-
dili brzdiči.

Jazdné skúšky prebehli v januári 1909, 
od  jari tohto roku boli postupne uvede-
né do  prevádzky štyri pravidelné lin-
ky: Kotor–Cetinje, Cetinje–Podgorica, 
Podgorica–Nikšič a Podgorica–Plavnica. 
V lete 1910, pri päťdesiatom výročí svojej 
vlády, sa knieža Nikola I. Petrovič vyhlá-
sil za  kráľa a  svoju zem povýšil na  krá-
ľovstvo. Niekoľko vodičov omnibusov 
Laurin a  Klement pri tej príležitosti vy-
znamenal striebornými medailami za zá-
sluhy.

Od  jesene 1912 
do  jari 1913 bojo-
vala Čierna Hora 
spolu so Srbskom, 
B u l h a r s k o m 
a Gréckom proti Turecku v Prvej balkán-
skej vojne a čiernohorské laurinky slúžili 
armáde a Červenému krížu. Po skončení 
tohto konfliktu sa vrátili na poštové linky 
a jazdili na nich až do roku 1916.

V  januári 1916 zaútočila rakúsko
-uhorská armáda na Čiernu Horu, počas 
dvoch dní prenikla do Cetinje, zatiaľ čo 
čiernohorské vojská sa stiahli do vnútro-
zemia. Z  Podgorice vyslali Čiernohorci 
parlamentára k  rakúskemu veleniu vy-
jednávať o  prímerí a  ako dopravný pro-
striedok im poslúžil jeden z  osobných 
omnibusov Laurin a Klement. Jeho fotka 
vyšla na titulnej strane prvého marcové-
ho čísla viedenského časopisu Allgemei-
ne Automobil-Zeitung a  firma Laurin 
a  Klement rovnaký záber použila ako 
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celostránkový inzerát v ďalších troch vy-
daniach AAZ. 

Tým sláva čiernohorských lauriniek 
skončila. 

Použité zdroj:
https://www.automobilrevue.cz

Článok je prevzatý z  časopisu Levická filatelia 
1/2020 so súhlasom redaktora a vydavateľa.

Laurin and Klement 
in the service 
of Montenegro

Peter Gordík
Abstract: 
The story of the Austrian government-sup-
ported introduction of Laurin & Klement 
vehicles for the development of postal car 
transport of passengers and consignments 
in Montenegro and their later deployment 
in the Montenegrin army during the First 
World War, well documented by thematic 
material.

Nová filatelistická publikácia: 
Slovensko 1938 – 1945 poštová história 

Miroslav Bachratý

Do redakcie prišla dlho očakávaná sprá-
va, že v týchto dňoch vychádza publi-

kácia Miroslava Bachratého SLOVENSkO 
1938 – 1945 Poštová história, venovaná 
poštovníctvu Slovenskej republiky počas 
vojnového obdobia našej novodobej histórie.

Na rozdiel od poštových cenín (známok 
a  celín) nebola poštová história uvedené-
ho obdobia doposiaľ komplexne odborne 
spracovaná a  práve túto medzeru v  slo-
venskej filatelistickej literatúre sa snaží 
táto kniha vyplniť. Jej obsah je rozdelený 
do šiestich hlavných kapitol, v ktorých po-
jednáva o  udalostiach vedúcich k  zániku 
Česko-Slovenska a  vzniku samostatného 
Slovenska (1. kap.), popisuje historické uda-
losti v priebehu rokov 1939 – 1945 dotýka-

júce sa Slovenska a  ich vplyv na  poštové 
služby (2. kap.), ďalej sa zaoberá pôsobením 
slovenskej poštovej správy vo všetkých ob-
lastiach poštového styku (3. kap.) a v troch 
záverečných kapitolách mapuje činnosť cu-
dzích poštových správ (nemeckej, maďar-
skej a  poľskej) na  odstúpených územiach 
Slovenska. V  rámci jednotlivých podka-
pitol sú rozobraté všeobecno-historické 
a poštovo-prevádzkové aspekty danej témy 
doplnené bohatou obrazovou dokumentá-
ciou a katalogizáciou všetkých druhov s té-
mou súvisiaceho filatelistického materiálu. 

Textová časť publikácie je spracovaná 
na  podklade najnovších poznatkov, zís-
kaných štúdiom odbornej literatúry, ale 
najmä úradných poštových prameňov a ar-
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chívnych fondov. Popri už dávnejšie publi-
kovaných oblastiach ako napríklad poštov-
ne, odtlačky výplatných strojov, cenzúra, 
vlakové pošty a ďalšie, ktoré boli podrobené 
zásadnej revízii a aktualizované početnými 
novými poznatkami a doplnkami, ťažisko 
publikácie predstavuje celý rad doposiaľ 
nepublikovaných tém ako napr. ťaženie 
proti ZSSR, Východoslovenská armáda, 
denné a služobné pečiatky poštových úra-
dov, pošta počas SNP, Slováci v  nemeckej 
armáde a nemecká prítomnosť na Sloven-
sku vôbec, letecká pošta, Poštová sporiteľňa 
a mnohé ďalšie. Po prvýkrát sú komplexne 
spracované aj tzv. zábory – nemecký, ma-
ďarský a poľský vrátane katalogizácie všet-
kých známych druhov filatelistických ma-
teriálov špecifických pre poštové služobne 
na odstúpených územiach Slovenska. 

Široký záber publikácie ju predurču-
je do  pozornosti záujemcom o  slovenskú 
poštovú históriu všeobecne, bude však 
vítanou pomôckou aj pre zberateľov regio-

nálnej poštovej histórie a na svoje si môžu 
prísť aj námetári či zberatelia vybraných 
filatelistických disciplín (poľné pošty 
a pod.). Jedným z autorských zámerov je 
aj povzbudenie záujmu o zbieranie pošto-
vo-historických materiálov, ktoré nemusia 
byť vždy finančne náročné, avšak sú štu-
dijne a filatelisticky zaujímavé (napr. den-
né pečiatky poštových úradov).

Publikácia vychádza vlastným nákladom 
autora v  limitovanom náklade v  rozsahu 
773 strán formátu A4 rozdelenom do dvoch 
zväzkov. Obsahuje takmer 2200 vyobrazení 
pečiatok a celistvostí, 160 tabuliek a 36 máp. 
Tlač je plnofarebná, ofsetová, na hladenom 
papieri 115 g s pevnou väzbou. Cena je 79 € 
za  oba zväzky + balné 1,50 € a  poštovné 
(neúčtujú sa pri osobnom odbere). V prípa-
de záujmu možno knihu objednať priamo 
u autora na elektronickej adrese tecons77@
gmail.com alebo telefonicky 0908 94 33 35. 
Objednávky budú vybavené v  poradí ich 
príchodu až do vyčerpania nákladu.
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A zrodila sa známka! 
My sa pýtame, Slovenská pošta odpovedá 

Martin Vančo

Odpovede vedúceho POFISu 
Mgr. Martina Vanča, PhD., na otáz-

ky týkajúce sa mnohorakých aktivít Slo-
venskej pošty, a.  s., a  jej organizačnej 
zložky POFISu na poli prípravy emisných 
plánov, návrhov, realizácie, tlače a distri-
búcie slovenských poštových známok ako 
aj rôznorodých foriem ich propagácie. 

ZSf: V minulom čísle sme sa venovali 
vydaniu známky ACT NOW, ktorá mala 
byť vydaná ako spoločné vydanie s  Ta-
lianskom, no dopadlo to inak – vznik-
la akási „spoločná emisia“ na  rovnakú 
tému a  podobnými návrhmi známok 
v  upravenom tlačovom liste: Slovensko, 
Chorvátsko, OSN (New York), San Ma-
rino a  Bielorusko (+ niekoľko diskuta-
bilných vydaní ako Azerbajdžan, Libéria 
a  Sierra Leone). Aké je pozadie vzniku 
ďalších spoločných vydaní v  roku 2020 
s Poľskom, Mongolskom a Maltou?

M. Vančo: Emisiu Jána Pavla II. ini-
ciovala Slovenská pošta, a.s., ešte v roku 
2018 ako spoločné vydanie s  Poľskom 
s možnosťou kooperácie s ďalšími kraji-
nami, majúcimi vzťah k emisii Jána Pavla 
II. Vzhľadom na to, že Vatikán bol proti 
vydaniu viacerých krajín so zdôvodne-
ním, že ide o  tému výlučne medzi jeho 
rodnou krajinou Poľskom a krajinou, kde 
pôsobil – Vatikánom. Preto Poľská pošta 
pristúpila k  vydaniu známok samostat-
ne so Slovenskou poštou a  samostatne 
s  Vatikánom. Dizajn známky pripravila 
Poľská pošta, informácie sú dostupné 
na internete.

Čo sa týka ďalších spoločných vyda-
ní, tak koncom roka 2019 nás kontakto-
vala Maltská pošta, že má záujem o spo-
ločné vydanie známky so Slovenskou 
poštou. Tému vinohradníctva navrhli 
oni s tým, že na známkach budú prezen-
tovať pre danú krajinu typický vinársky 
terroir (oblasť). Na našej známke je pre-
zentovaný terroir Skalice, kde sa vyrá-
ba jediné značkové víno so známkou 
chráneného pôvodu registrovanou v EÚ 
- Skalický rubín. Na  maltskej známke 
je terroir Girgenti s  butikovým vinár-
stvom Ta’Betta.

Spoločné vydanie s  Mongolskom 
inicioval v  roku 2019 veľvyslanec SR 
v  Pekingu J. E. Dušan Bella, ktorý je 
zároveň veľvyslancom pre Mongolsko, 
pri príležitosti 70. výročia nadviazania 
diplomatických vzťahov. Keď sme hľa-
dali s mongolskými partnermi spoločný 
tematický prienik, tak ma napadlo soko-
liarstvo, ktoré je v Mongolsku národným 
športom a len v roku 2016 bolo zaradené 
do  nehmotného kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Skutočnosť, že na známke sú 
zobrazené detaily archeologických ná-
lezov z  8. storočia a  dokonca z  produk-
cie príbuzných turkických kmeňov, je 
pozoruhodnou zhodou okolností, resp. 
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priamych dejinných súvislos-
tí, pretože Avari utiekli spod 
jarma Turkického chanátu 
na Západ a na našom území 
si v  roku 568 založili svoju 
ríšu, ktorú rozvrátil koncom 
8. storočia Karol Veľký.

Ak máte ďalšie otázky, 
neváhajte sa opýtať. Možno vás zaujíma 
napríklad konkrétne známkové vydanie 
(Prečo? Načo? Koľko? Kedy?), jeho tema-

tické zobrazenie alebo tech-
nická realizácia? Alebo vás 
zaujímajú všeobecné témy 
týkajúce sa aktivít Sloven-
skej pošty, a.  s., a  POFISu 
všeobecne? Alebo by ste radi 
vedeli niečo priamo z  ich 
„známkovej kuchyne“?

Napíšte na  adresu redakcie časopi-
su alebo filanotes@gmail.com a  my sa 
na vaše otázky opýtame za vás.

Peter Hložka slávi 70 rokov

Je to neuveriteľné, no je to tak! 
Náš vždy usmievaný kolega, 

ktorý je ochotný komukoľvek 
a za každých okolností pomôcť, 
Peter Hložka sa dožíva krásne-
ho okrúhleho jubilea – 70 ro-
kov. Narodil sa v Dolnom Srní 
okres Trenčín, žije v Bratislave 
a  je členom Klubu filatelistov 
51-09 L. Novotného Bratisla-
va. Už od  detstva sa zaoberal 
zbieraním známok a rôznych iných mate-
riálov (odznaky, zápalkové nálepky a iné), 
no v  ďalších rokoch sa natrvalo priklonil 
k zbieraniu československých a neskôr slo-
venských a českých známok.

V  organizovanej filatelii pôsobí 
od roku 1969, kedy sa stal členom Zväzu 
československých filatelistov a aktívne pô-
sobí v ZSF do dnešných dní. V roku 1996 
vstúpil do  Slovenskej spoločnosti olym-
pijskej a športovej filatelie pri SOV (teraz 
Spoločnosť olympijských a  športových 
zberateľov).

Svoju činnosť vo filatelistickom svete 
orientoval na  technickú pomoc pri orga-
nizovaní všetkých druhov výstav kona-
ných najmä v  Bratislave, no svoje skúse-

nosti z  technickej prípravy 
a  stavania výstavných zaria-
dení odovzdával aj priateľom 
v iných kluboch pri organizo-
vaní výstav po celom Sloven-
sku a tiež inštalácií exponátov 
na  tradičných Bratislavských 
zberateľských dňoch. 

Peter Hložka pôsobil aj 
ako funkcionár MV a neskôr 
Združenia klubov filatelistov 

Bratislava, kde bol členom výboru. V klu-
be filatelistov vykonáva dlhé roky funkciu 
novinkára, bol členom výboru KF a ZKF, 
niekoľkokrát bol delegovaný ako zástup-
ca KF 51-09 na valné zhromaždenia ZKF 
i  ZSF. Za  jeho aktívnu činnosť vo Zväze 
slovenských filatelistov bol ocenený rôz-
nymi vyznamenaniami a  je nositeľom 
Zlatého Čestného odznaku ZSF.

Jubilantovi úprimne ďakujeme za jeho 
obetavosť a  prácu, ktorú po  celé roky 
ochotne vykonáva pre Zväz slovenských 
filatelistov a v mene celého ZSF mu praje-
me do ďalších rokov hlavne veľa pevného 
zdravia, úspechov, životného elánu a spo-
kojnosti nad zbierkami známok.

Iveta Valašková, tajomníčka ZSF
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JUDr. Otto Gáťa – 85 rokov

Bolo by asi zbytočné opa-
kovať, čo pri životných 

výročiach Dr.  Otta Gáťu sa 
v desaťročiach uvádzalo z jeho 
bohatej činnosti ako vystavo-
vateľa, publicistu, prednášate-
ľa, vydavateľa a  organizátora 
filatelistického života na  Slo-
vensku od  roku 1969. Je aj 
napriek veku stále činný a vie 
prekvapiť vydávaním nových 
publikácií.

V  roku 2019 sa vzdal všetkých funk-
cii, keď uviedol, že doba je zrelá pre novú 
generáciu, ktorá čoskoro ukáže, či je kon-
tinuálna alebo je názoru, že až jej prí-
chodom všetko začína. Ako člen staršej 
generácie, ktorá, ako poznamenal, patrí 
do  slovenského filatelistického stredove-
ku, môže už len sledovať, či slová sľubov 
naplnia činy.

Stačí si len pripomenúť, že JUDr. Otto 
Gáťa sa narodil 21. 8. 1935 v Trenčíne. Or-
ganizovaným filatelistom sa stal v  roku 
1956 v  Bratislave počas štúdii v  krúžku 
Františka Gajdu. Prešiel funkciami od ve-
dúceho krúžku mladých filatelistov, cez 
člena a funkcionára výboru KF, predsedu 

KV ZSF, člena Predsedníc-
tva ZSF až po  rok 1989, keď 
odmietol ponúkanú funkciu 
podpredsedu ZSF.

Najviac si pochvaľuje čin-
nosť v  redakčných radách 
časopisu Filatelie, Slovenská 
filatelia, Martinia a  v  rade 
bulletinov. Jeho vzormi boli 
redaktori Ladislav Novotný 
a Vítězslav Houška a filatelis-

tický spisovateľ Ing.  Jaroslav Ježek. Z  vy-
davateľov JUDr.  Viktor Weinert a  Hugo 
Kaufmann. Z vystavovateľov Ing. Klement 
Ptačovský a Rudolf Jarabek a z organizáto-
rov Matúš Ursíny, JUDr. Juraj Bulla, Tibor 
Jaššo, Ing. Otto Bartoň a JUDr. Jozef Olah.

Dr. Otto Gáťa bol 40 rokov členom KF 
v Martine, z toho 25 rokov podpredsedom 
KF, než sa presťahoval do Žiliny. V Marti-
ne obdivoval aktivitu Eugena Farbakyho, 
vrcholového funkcionára ZČSF a ZSF a or-
ganizátora piatich národných a  celoštát-
nych výstav v  Martine. Dr.  Otto Gáťa pri 
tejto príležitosti požiadal výbor KF v Bytči, 
aby aj touto cestou tlmočil jeho poďakova-
nie tým, ktorí mu k výročiu blahoželali.

Výbor KF v Bytči

Viete, že?

V čase obmedzeného pohybu a mož-
nosti stretávania sa dobre padne 

virtuálna prehliadka zaujímavých ex-
ponátov na najväčšej svetovej virtuálnej 
výstave EXPONET, ktorá je otvorená 
nepretržite. Stači do internetového pre-
hliadača naťukať www.exponet.info a ste 
vo filatelistickom raji viac ako 1100 expo-
nátov.

Posielame časopis SPRAVODAJCA 
ZSF na poštovú adresu každého člena 

ZSF. Ak ste vy alebo niekto z vášho okolia 
nedostali predchádzajúce čísla, pravdepo-
dobne sekretariát ZSF nemá vašu správnu 
poštovú adresu. Prosíme vás, aby ste to 
vlastnom záujme napravili (a priebežne 
nahlásili akékoľvek zmeny adresy). Ďaku-
jeme!
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Opustil nás nestor 
podtatranskej filatelie

Z  funkcií na  regionálnej 
úrovni treba spomenúť jeho 
členstvo v  krajskom výbore 
ZSF od  roku 1969 ako člena 
Východoslovenského KV ZSF 
až do  jeho zrušenia. V  roku 
1999 založil ZKF Východo-
slovenského regiónu, v  kto-
rom vykonával aj dve volebné 
obdobia predsedu.

Na  celoštátnej úrovni 
funkcionárčil v  orgánoch ZČSF a  ZSF. 
V roku 1968 začína ako náhradník a po-
tom člen ÚV ZSF až do  jeho zrušenia. 
Po  rekonštrukcii vedenia ZSF sa v  roku 
1990 stáva jeho podpredsedom. Túto 
funkciu vykonával až do  roku 1997. 
Všetky uvedené funkcie vždy vykonával 
s maximálnou zodpovednosťou a svedo-
mitosťou. 

Prácu s  mládežou začal v  roku 1965, 
keď prevzal vedenie krúžku mladých fi-
latelistov. Ním vedený KMF Kežmarok 
mal až 44 členov. V roku 1982 získal KMF 
Kežmarok I. miesto v  celoštátnej súťaži 
Vzorný krúžok. Mladí filatelisti vytvorili 
množstvo hodnotných exponátov, ktoré 
získali mnohé ocenenia nielen v Českoslo-
vensku, ale aj na zahraničných mládežníc-
kych výstavách. Ďalšie ocenenia získavali 
mladí filatelisti z Kežmarku aj vo filatelis-
tických olympiádach. KMF úspešne vie-
dol až do roku 2003.

Pán Nyéki patril aj k významným slo-
venským vystavovateľom. Na  domácich 
aj zahraničných výstavách sa prezento-
val viacerými exponátmi, za  ktoré získal 
mnohé domáce aj zahraničné ocenenia. 

Dňa 4. septembra 2020 sa 
slovenská filatelistická 

obec dozvedela smutnú sprá-
vu. Navždy nás opustil pán 
Ján Nyéki, osobnosť sloven-
skej filatelie, čestný predseda 
Klubu filatelistov v Kežmarku.

Jeho meno bolo nerozlučne 
spojené so samotným vzni-
kom Zväzu slovenských fila-
telistov v  Sliači v  roku 1969. 
Svojimi aktivitami vo Zväze českosloven-
ských filatelistov sa výrazne angažoval 
pri konštituovaní ZSF, v  ktorom tiež vy-
konával viaceré významné funkcie. Jeho 
významná pôsobnosť sa prejavila najmä 
pri práci s mládežou, s ktorou dosiahol aj 
medzinárodné úspechy.

Narodil sa 2. marca 1931 v  Leviciach 
v rodine poštára, čo ho priamo predurčilo 
na  jeho filatelistickú dráhu. Už po  skon-
čení druhej svetovej vojny ako študent 
na Reálnom gymnáziu v Leviciach sa za-
registroval ako mladý filatelista. Organi-
zovaným filatelistom tak bol od roku 1946. 
Počas svojich štúdií doma i  v  zahraničí, 
ktoré ho dosť vyťažovali, bol iba pasívnym 
filatelistom. Aktívnu filatelistickú činnosť 
začal vykonávať až v  Kežmarku, kam ho 
doviedlo zamestnanie vojaka z povolania.

Členom klubu filatelistov v  Kežmar-
ku bol od  roku 1960 a  v  rokoch 1966 až 
2004 vykonával funkciu predsedu klubu. 
Na  návrh nového vedenia klubu v  roku 
2004 bol jednomyseľne všetkými členmi 
klubu zvolený za jeho čestného predsedu. 
Od roku 2004 až do roku 2011 vykonával 
funkciu hospodára a novinkára.
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INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom, 

budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v  tejto rubrike uverejňu-
jeme inzerciu členov ZSf bezplatne, v jednom čísle jeden inzerát na člena. Obchod-
né subjekty majú prvý inzerát bezplatne, pri ďalších podľa dohody. Inzercia môže 
byť v textovej i v grafickej forme zaslaná elektronicky alebo na elektronickom nosiči 
na sekretariát ZSf. Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste uverejnenia inze-
rátu alebo reklamy v časopise.

Známková tvorba Slovenskej republiky 2020 - III. štvrťrok Známková tvorba Slovenskej republiky 2020 - III. štvrťrok

4. 7. 2020 * 1150. výročie ustanovenia sv. 
Metoda za panónskeho a veľkomoravského 
arcibiskupa * príležitostná známka v hárče-
kovej úprave * N: D. Kállay, R: F. Horniak 
* OTp+OF Tiskárna Hradištko * H: 1  ZP, 
TF: ? H * papier FL * RZ 13 ½ : 14 * FDC 
N: D.  Kállay, R: F. Horniak, OTp Tiskárna 
Hradištko * náklad: 50 tis.

Príležitostné tlače

24. 8. 2020 * XVI. letné paralympijské hry 
v Tokiu * príležitostná známka * N: I. Piačka 
* OF Tiskárna Hradištko * PL: 24 ZP, TF: ? PL 
* samolepiaci papier BP * výsek v tvare 5-cípej 
hviezdy, ZP na PL oddelené čiarkovým priese-
kom 5 * FDC N: I. Piačka, R: R. Cigánik, OTp 
Tiskárna Hradištko * náklad: 480 tis.

31. 7. 2020 * 125 rokov MHD v  Bratislave 
* príležitostná známka * N: M. Komáček * 
OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 ZP, TF: 2 PL 
* papier FL * HZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: M. 
Komáček, R: R. Cigánik, OTp Tiskárna Hra-
dištko * náklad: 500 tis.

18. 9. 2020 * 150. výročie založenia Spolku 
sv. Vojtecha v Trnave * príležitostná známka 
* N: P. Augustovič * OF Tiskárna Hradištko * 
PL: 10 ZP, TF: ? PL * papier FL * RZ 14 : 13 ½ 
* FDC N: P. Augustovič, R: J. Česla, OTp Tis-
kárna Hradištko * náklad: 200 tis. (20 tis. PL)

 Československé légie a M. R. Štefánik (2019)
685 PT rozmery 115 x 140 mm, 
nažĺtly papier, číslované, OTp+digitálna tlač, 
čierna+červená, 21. 7. 2020 ................................... 3,72

716) Sv. Metod a anjeli na freskách kostola San Clemen-
te v  Ríme, symbolická bohoslužobná kniha, v  pozadí 
pôdorys veľkomoravského kostola na Devíne

Hárček) „Pochvalné slovo sv. Cyrilovi a Metodovi“, anjeli, 
pôdorys veľkomoravskej rotundy na dvorci Kostolec pri 
Ducovom a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

716 2,10 € viacfarebná .................................... 2,10 
716 H (105 x 140 mm) ........................................... 2,10
716 FDC  ..............................................................3,00
716 Špeciálna obálka väčšieho formátu 
 s nalepeným hárčekom, Nitra 4.7.2020 .....5,40
716 VT nezúbkovaný H, príloha publikácie 
 „Cyrilo-metodské motívy na poštových 
 známkach“, náklad 2 tis. ................................-,--

717 1,55 € viacfarebná .................................... 1,55 
717 FDC  ..............................................................2,45

21. 8. 2020 * COVID-19 * príležitostná znám-
ka * N: K. Felix * OF + serigrafia s použitím 
reliéfneho nárastového UV laku, Tiskárna 
Hradištko * PL: 25 ZP, TF: 2 PL * samolepiaci 
papier BP * výsek s nepravidelným výrezom 
v  dolnej časti známky, ZP na  PL oddelené 
čiarkovým priesekom 5 * FDC N: K. Felix OF 
BB print * náklad: 1 mil.

718) symbolická kresba dievčaťa s rúškom

718 2 € viacfarebná .........................................2,00 
718 FDC  ..............................................................2,90

719) Veronika Vadovičová (nar. 1983), strelkyňa, logo SPV

719 1,55 € viacfarebná .................................... 1,55 
719 FDC  ..............................................................2,45
719 NL  .............................................................. 0,91

4. 9. 2020 * Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vod-
ný hrad v  Šimonovanoch * príležitostná 
známka * N+R: F. Horniak * OTp+OF Tis-
kárna Hradištko * PL: 8 ZP, TF: ? PL * papier 
FL * RZ 13 ½ : 14 * FDC N+R: F. Horniak, 
OTp Tiskárna Hradištko * náklad: 240 tis. 
(30 tis. PL)

720) Goticko-renesančný kaštieľ Vodný hrad v Šimono-
vanoch (15. stor.)

720 1 € viacfarebná  ........................................1,00
720 PL (109 x 138 mm) .........................................8,00
720 FDC  .............................................................. 1,90
720 CM  ..............................................................0,96

721) Socha sv. Vojtecha pred kostolom sv. Mikuláša 
v Trnave

721 1,85 € viacfarebná .................................... 1,85 
721 PL (166 x 109 mm) .......................................18,50
721 FDC  ..............................................................2,75
721 PaL  .............................................................. 1,61

▶ 716 PT rozmery 115 x 185 mm, nažĺtly papier, 
číslované, OTp + digitálna tlač, čierna................3,60

717) Elektrická lokomotíva Ganz Eg 6 (1914) používaná 
na trati Bratislava - Viedeň 

Bol činný aj v oblasti publikačnej, kde pri-
spieval do  časopisov Zberateľ, Spravodaj, 
Filatelie ako aj do veľmi úspešného Zbor-
níka „Kežmarská pošta a filatelia“ a do re-
gionálnej tlače.

Jeho hlavné filatelistické aktivity však 
smerovali do  oblasti propagácie filate-
lie medzi širokou verejnosťou. Aktívne 
pracoval na  organizovaní filatelistic-
kých podujatí v  Kežmarku a  jeho okolí, 
ako boli propagačné filatelistické vý-
stavy v  roku 1971, 2003, 2007, inaugu-
rácie a  prezentácie nových slovenských 
známok: výplatná známka Kežmarok, 
Umenie – Ladislav Medňanský, Pltníci 
na  Dunajci, Krásy vlasti – Renesančná 
zvonica Kežmarok. Aktívne spolupraco-
val aj na  akciách usporiadaných inými 
nefilatelistickými inštitúciami, ktoré tak 
propagovali filateliu medzi širokou ve-
rejnosťou, ako festival Európske ľudové 
remeslo a iné.

Za svoju prácu v prospech filatelie bol 
ocenený mnohými cenami a vyznamena-
niami. Od roku 1987 bol nositeľom zlatého 
Čestného odznaku ZSF. Za  rok 2004 bol 
ocenený najvyšším zväzovým vyzname-
naním - Cenou ZSF.

Dňa 9. septembra 2020 sme sa na kež-
marskom historickom cintoríne rozlúčili 
so všetkými vojenskými poctami s naším 
priateľom a  filatelistickým kolegom pá-
nom Jánom Nyékim. Jeho album známok 
sa navždy zatvoril, jeho telo prijala zem, 
ale jeho myšlienky a  práca, ktorú pre fi-
lateliu vykonal, tu ostala a  my budeme 
na tomto základe ďalej rozvíjať náš krás-
ny koníček filateliu. Nikdy nezabudneme 
na  tie krásne zberateľské putá, ktoré sa 
medzi nami vytvorili. 

Česť jeho svetlej a nezabudnuteľnej pa-
miatke!

Za všetkých filatelistov Zdeněk Baliga, 
podpredseda ZSF

•	 Pečiatkovací servis slovenských príle-
žitostných poštových pečiatok. 

 Ponúkame zasielanie príležitostných 
poštových pečiatok používaných na slo-
venských poštách, podľa vášho výberu 
na poštovom lístku alebo na obálke so 
štandardnou alebo vami zvolenou poš-
tovou známkou. Okrem aktuálnych pe-

čiatok, ponúkame aj mnohé príležitost-
né pečiatky používané pred rokom 2020. 
Ďalšie podrobnosti nájdete na filatelis-
tickom portáli www.postoveznamky.sk 
v časti INZERÁTY A PONUKY. 

 V prípade záujmu nás kontaktujte na 
emailovej adrese filanotes@gmail.com 
alebo telefónnom čísle 0908 729 017.
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4. 7. 2020 * 1150. výročie ustanovenia sv. 
Metoda za panónskeho a veľkomoravského 
arcibiskupa * príležitostná známka v hárče-
kovej úprave * N: D. Kállay, R: F. Horniak 
* OTp+OF Tiskárna Hradištko * H: 1  ZP, 
TF: ? H * papier FL * RZ 13 ½ : 14 * FDC 
N: D.  Kállay, R: F. Horniak, OTp Tiskárna 
Hradištko * náklad: 50 tis.

Príležitostné tlače

24. 8. 2020 * XVI. letné paralympijské hry 
v Tokiu * príležitostná známka * N: I. Piačka 
* OF Tiskárna Hradištko * PL: 24 ZP, TF: ? PL 
* samolepiaci papier BP * výsek v tvare 5-cípej 
hviezdy, ZP na PL oddelené čiarkovým priese-
kom 5 * FDC N: I. Piačka, R: R. Cigánik, OTp 
Tiskárna Hradištko * náklad: 480 tis.

31. 7. 2020 * 125 rokov MHD v  Bratislave 
* príležitostná známka * N: M. Komáček * 
OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 ZP, TF: 2 PL 
* papier FL * HZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: M. 
Komáček, R: R. Cigánik, OTp Tiskárna Hra-
dištko * náklad: 500 tis.

18. 9. 2020 * 150. výročie založenia Spolku 
sv. Vojtecha v Trnave * príležitostná známka 
* N: P. Augustovič * OF Tiskárna Hradištko * 
PL: 10 ZP, TF: ? PL * papier FL * RZ 14 : 13 ½ 
* FDC N: P. Augustovič, R: J. Česla, OTp Tis-
kárna Hradištko * náklad: 200 tis. (20 tis. PL)

 Československé légie a M. R. Štefánik (2019)
685 PT rozmery 115 x 140 mm, 
nažĺtly papier, číslované, OTp+digitálna tlač, 
čierna+červená, 21. 7. 2020 ................................... 3,72

716) Sv. Metod a anjeli na freskách kostola San Clemen-
te v  Ríme, symbolická bohoslužobná kniha, v  pozadí 
pôdorys veľkomoravského kostola na Devíne

Hárček) „Pochvalné slovo sv. Cyrilovi a Metodovi“, anjeli, 
pôdorys veľkomoravskej rotundy na dvorci Kostolec pri 
Ducovom a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

716 2,10 € viacfarebná .................................... 2,10 
716 H (105 x 140 mm) ........................................... 2,10
716 FDC  ..............................................................3,00
716 Špeciálna obálka väčšieho formátu 
 s nalepeným hárčekom, Nitra 4.7.2020 .....5,40
716 VT nezúbkovaný H, príloha publikácie 
 „Cyrilo-metodské motívy na poštových 
 známkach“, náklad 2 tis. ................................-,--

717 1,55 € viacfarebná .................................... 1,55 
717 FDC  ..............................................................2,45

21. 8. 2020 * COVID-19 * príležitostná znám-
ka * N: K. Felix * OF + serigrafia s použitím 
reliéfneho nárastového UV laku, Tiskárna 
Hradištko * PL: 25 ZP, TF: 2 PL * samolepiaci 
papier BP * výsek s nepravidelným výrezom 
v  dolnej časti známky, ZP na  PL oddelené 
čiarkovým priesekom 5 * FDC N: K. Felix OF 
BB print * náklad: 1 mil.

718) symbolická kresba dievčaťa s rúškom

718 2 € viacfarebná .........................................2,00 
718 FDC  ..............................................................2,90

719) Veronika Vadovičová (nar. 1983), strelkyňa, logo SPV

719 1,55 € viacfarebná .................................... 1,55 
719 FDC  ..............................................................2,45
719 NL  .............................................................. 0,91

4. 9. 2020 * Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vod-
ný hrad v  Šimonovanoch * príležitostná 
známka * N+R: F. Horniak * OTp+OF Tis-
kárna Hradištko * PL: 8 ZP, TF: ? PL * papier 
FL * RZ 13 ½ : 14 * FDC N+R: F. Horniak, 
OTp Tiskárna Hradištko * náklad: 240 tis. 
(30 tis. PL)

720) Goticko-renesančný kaštieľ Vodný hrad v Šimono-
vanoch (15. stor.)

720 1 € viacfarebná  ........................................1,00
720 PL (109 x 138 mm) .........................................8,00
720 FDC  .............................................................. 1,90
720 CM  ..............................................................0,96

721) Socha sv. Vojtecha pred kostolom sv. Mikuláša 
v Trnave

721 1,85 € viacfarebná .................................... 1,85 
721 PL (166 x 109 mm) .......................................18,50
721 FDC  ..............................................................2,75
721 PaL  .............................................................. 1,61

▶ 716 PT rozmery 115 x 185 mm, nažĺtly papier, 
číslované, OTp + digitálna tlač, čierna................3,60

717) Elektrická lokomotíva Ganz Eg 6 (1914) používaná 
na trati Bratislava - Viedeň 
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