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Titulná strana obálky
Obálka prvého dňa (FDC 651) 
25 rokov Slovenskej republiky.

Autor návrhu známky, rytiny a pečiatok: 
akad. maliar. doc. Martin Činovský, Art.D. 

Viac informácií nájdete na s. 6 
v tomto časopise.

2. 1. 2018 * 25. výročie vzniku Slovenskej 
republiky * príležitostná známka * N+R: 
M. Činovský * OTp+OF PTC * PL: 10 ZP, 
TF: 1 PL * papier FL * RZ 11 ¾ * FDC N: 
M. Činovský, OF Kníhtlač Gerthofer * ná-
klad: 200 tis. (20 tis. PL).

5. 1. 2018 * Cintorín rumunskej kráľov-
skej armády vo Zvolene * príležitostná 
známka, spoločné vydanie s Rumunskom 
* N: M. Vămăşescu * OF Tiskárna Hra-
dištko * PL: 8 ZP, TF: ? PL * papier BP * HZ 
13 ½ * FDC N: P. Augustovič, OF Kníhtlač 
Gerthofer * náklad: 240 tis. (30 tis. PL).

Numizmatická obálka

23. 2. 2018 * XII. zimné paralympijské hry 
v PyeongChangu * príležitostná známka * 
N: I. Piačka * OF Tiskárna Hradištko * PL: 
50 ZP, TF: 2 PL * papier BP * KHZ 13 ½ * 
FDC N: I. Piačka, R: R. Cigánik, OTp Tis-
kárna Hradištko * náklad: 200 tis. 25. výročie vzniku Slovenskej republiky

16. 2. 2018 * Kultúrne dedičstvo Sloven-
ska: Bratislava * výplatná známka * N: 
P.  Augustovič, R: R. Cigánik * OTr+HT 
PTC * PL: 100 ZP, TF: 2 PL * papier FLA 
* RZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: P. Augustovič, 
R: R. Cigánik, OTp Tiskárna Hradištko * 
náklad: 2 mil.

27. 2. 2018 * Veľká noc 2018: Paramenty – 
liturgické textílie * príležitostná známka * 
GÚ: V. Rostoka * OF Tiskárna Hradištko * 
PL: 40 ZP, TF: 1 PL; ZZ: 10 ZP, TF: 3 ZZ * sa-
molepiaci papier OZ (PL), samolepiaci papier 
BP (ZZ) * vlnitý výsek 9 ½ : 9 ¾, ZP na PL 
oddelené čiarkovým priesekom 5 * FDC N: 
V. Rostoka, OF BB Print * náklad: 1,8 mil. (1,5 
mil. v úprave PL t.j. 37,5 tis. PL, 30 tis. ZZ).

14. 3. 2018 * Osobnosti: Karol L. Zachar 
* príležitostná známka * N: M. Žálec Var-
cholová * OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 
ZP, TF: 2 PL * papier BP * HZ 13 ½ * FDC 
N: M. Žálec Varcholová, R: J. Česla, OTp 
Tiskárna Hradištko * náklad: 200 tis.

1. 3. 2018 * Osobnosti: Adam František 
Kollár * príležitostná známka * N+LR: 
J. Česla * OF Tiskárna Hradištko * PL: 8 
ZP, TF: 4 PL * papier BP * HZ 13 ½ * FDC 
N+R: J. Česla, OTp Tiskárna Hradištko * 
náklad: 240 tis. (30 tis. PL).

19. 1. 2018 * XXIII. zimné olympijské hry 
v PyeongChangu * príležitostná známka * 
N: P. Uchnár OF Tiskárna Hradištko * PL: 
50 ZP, TF: 2 PL * papier BP * KHZ 13 ½ * 
FDC N: P. Uchnár, OF Kníhtlač Gerthofer 
* náklad: 200 tis.

651) Bratislavský hrad, štátny znak SR, zástavy SR a EÚ

651 1,60 € viacfarebná........................  1,60
651  PL (108 x 165 mm) .......................................16,00
651  FDC  ..............................................................2,50
651  PaL  .............................................................. 1,61
651  numizmatická obálka ...................................8,00

652) Pomník rumunskej armády vo Zvolene

652 1,30 € viacfarebná........................  1,30
652  PL (110 x 136 mm) .......................................10,40
652  FDC  ..............................................................2,20

653) Lyžiarka zjazdárka

653 1 € viacfarebná .............................  1,00
653  FDC  .............................................................. 1,90
653  NL  .............................................................. 0,91

654) Budova VÚB Mlynské Nivy (1996), Bratislava

654 1,45 € viacfarebná ........................  1,45
654  FDC  ..............................................................2,35

655) Alegorická kresba zrakovo postihnutej lyžiarky 
s navádzačkou

655 1 € viacfarebná .............................  1,00
655  FDC  .............................................................. 1,90
655  NL  .............................................................. 0,91

656) Prikrývka kalicha s motívom pelikána zo zbierok SNM

656 T2 50g (0,50 €) viacfarebná ........  0,50
656  FDC  .............................................................. 1,40
656  ZZ  ..............................................................5,00
656  CP  ..............................................................0,90
Poznámka
Známky z PL a zo ZZ je možné odlíšiť podľa papiera: 
OZ (známka z PL), BP (známka zo ZZ).

657) Adam František Kollár (1718 – 1783) – slovenský 
právny historik, cisársko-kráľovský radca a  riaditeľ 
Kráľovskej dvornej knižnice vo Viedni

657 0,50 € viacfarebná .......................  0,50
657  PL (153 x 88 mm) ...........................................4,00
657  FDC  .............................................................. 1,40

658) Karol Legény Zachar (1918 – 2003) – slovenský he-
rec, divadelný režisér a pedagóg

658 0,70 € viacfarebná ........................  0,70
658  FDC  ..............................................................1,60
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ÚVODNÍK

Úlohy nového roku

Sekretariát nášho zväzu od za-
čiatku tohto roku po príchode 

pani Köglerovej po práceneschop-
nosti, zodpovednej za novinkovú 
službu sa konsolidoval. Prispela 
k  tomu aj kompletizácia mailo-
vých adries funkcionárov klubov 
filatelistov, ktorú sme doteraz ne-
mali. Ďakujem všetkým novinká-
rom v kluboch za aktívny prístup 
k odberom noviniek. Aj keď niek-
torí funkcionári v kluboch nema-
jú internet, komunikácia začala byť aktívna. 
Funkcionári v  kluboch dostávajú mailom 
informácie o  novinkovej službe, výstavách, 
burzách a iných aktivitách zo Slovenska a zo 
zahraničia. 

Posledný marcový deň bol dňom poda-
nia hlásení klubov filatelistov o  stave člen-
skej základne a  na  zaplatenie členských 
príspevkov za  rok 2018. Hlásenia nepodalo 
11 klubov (Galanta, Šaštín Stráže, Martin, 
Dolný Kubín, Dudince, Námestovo, Ban-
ská Bystrica 53-53, Žilina 53-58, Prešov, Svit 
a Kežmarok) a 19 klubov nezaplatilo členské 
príspevky za rok 2018 (Bratislava 04, 08, časť 
09, 22 a  91,Galanta, Šaštín Stráže, Senica, 
Močenok, Prievidza, Dolný Kubín, Handlo-
vá, Nová Baňa, Dudince, Liptovský Hrádok, 
Banská Bystrica 53, Košice, Prešov, Kežma-
rok a Poprad). Tieto údaje sú z 26.3.2018.

Požiadal by som menované kluby o  ná-
pravu. Tým, ktorí podali hlásenie a zaplatili 

členské do  31.3.2018, ďaku-
jem. Evidencia členskej zá-
kladne a  platenie členských 
príspevkov je základom kaž-
dej organizácie.

Posledného zasadnutia 
Rady ZSF 3.3.2018 sa zúčast-
nili aj predsedovia odbor-
ných komisií za  účelom prí-
pravy 2. snemu ZSF v  roku 
2019. Diskusiou boli nastole-
né úlohy:

1. pripraviť návrh na  personálne zloženie 
členov novej Rady ZSF 

2. pripraviť návrh na  nový Organizačný 
poriadok ZSF

3. návrh na zlepšenie komunikácie 
4. pripraviť návrh na  činnosť novinkovej 

služby
5. pripraviť návrh na výstavnú činnosť ZSF
6. financovanie členských príspevkov 

FEPA a FIP
Rada ZSF očakáva od všetkých členov za-

pojenie sa do diskusie k nastoleným témam 
pre zlepšenie činnosti ZSF v ďalšom období. 

Miroslav Ňaršík

Dovoľujeme si vás, milí čitatelia, aj v tomto roku poprosiť o darovanie 2 % zo zaplatenej 
dane nášmu občianskemu združeniu Zväzu slovenských filatelistov, ktorý sa uchádza 

o vašu podporu. Vďaka tejto podpore chceme realizovať rôzne aktivity a projekty ako v mlá-
dežníckej filatelii, tak aj vo výstavnej činnosti. 

V prílohe vám zasielame tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej 
dane, ktoré je potrebné s Potvrdením o zaplatení dane predložiť svojmu miestne príslušné-

Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF
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DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z 11. zasadnutia Rady ZSF konaného dňa 3. 3. 2018 

v Bratislave

I. RADA ZSF BERIE NA VEDOMIE:
1) Plnenie provizórneho rozpočtu ZSF 

za rok 2017
2) Odpoveď na list MDV SR ohľadne pub-

likácie k 25. výročiu slovenskej známko-
vej tvorby

3) Inventúru novinkovej služby ZSF, zosta-
tok spred roku 2008 v Sk neodobraných 
noviniek KF

II. RADA ZSF SCHVAĽUJE:
1) Návrh provizórneho rozpočtu ZSF 

na rok 2018 
2) Udelenie strieborného Čestného odzna-

ku ZSF pre doc. PaedDr. Jozefa Božika, 
PhD., primátora mesta Partizánske 

3) Prípravný výbor 2. snemu ZSF v zlože-
ní: členovia Rady ZSF, predseda RK ZSF 
a predsedovia odborných komisií ZSF

4) Menovanie znalcov ZSF:
 Bc.  Martina Ondráčeka v  odbore „Re-

voluční přetisky 1918/1919“ („Revolučné 
pretlače 1918/1919“)

 Jana Pelikána v odbore „Rakousko 1850-
1918“ („Rakúsko 1850-1918“) 

5) Ing. Petra Csicsaia za národného komi-
sára výstavy HUNFILA 2018

III. RADA ZSF UKLADÁ:
1) Podať trestné oznámenie ohľadne fal-

zifikátov pretlačí Slovenský štát 1939 
a  znaleckých značiek na  základe listu 
komisie znalcov ZSF s prílohami

 zodpovedný: predseda ZSF
 termín: 15. 3. 2018

2) Pripraviť návrhy k  prerokovaným té-
mam k príprave 2. snemu ZSF

 zodpovední: členovia Rady ZSF 
 termín: 31. 5. 2018

3) Na  každé zasadnutie Rady ZSF pozvať 
predsedov odborných komisií ZSF k prí-
prave 2. snemu ZSF

 zodpovedný: predseda ZSF 
 termín: podľa textu
IV. RADA ZSF ŽIADA:
1) Predsedov odborných komisií zúčastniť 

sa rokovaní Rady ZSF na príprave 2. sne-
mu ZSF

mu správcovi dane (daňovému úradu podľa vášho bydliska) do 30. apríla 2018, v ktorom sa 
vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj 
Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré 
sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. 

Minimálna výška, ktorú môžete darovať, je 3,32 €. Kompletný postup sa nachádza 
na stránke www.rozhodni.sk.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Obchodné meno, sídlo: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 00178 039.
Za vašu priazeň a podporu vám srdečne ďakujeme.

Sekretariát ZSF
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

ZNÁMKOVÁ TVORBA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY V I. ŠTVRŤROKU 2018

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

V rubrike Známková tvorba sa v predo-
šlom roku objavilo viacero konštruk-

tívnych námetov pre diskusiu týkajúcich 
sa známkovej tvorby. V  tomto roku chcem 
v  tejto tendencii pokračovať. Bolo by veľmi 
vítané, ak by sa k nim čitatelia častejšie vy-
jadrovali. Profilovanie rubriky sa môže udiať 
len na základe poznania názorov čitateľov. 

Emisný program známkovej tvorby 
na rok 2018 (25 známok) má tradičnú sklad-
bu zameranú na Významné výročia, Osob-
nosti, náboženské sviatky Veľka noc a Via-
noce, Európa, Krásy našej vlasti, Ochrana 
prírody, Umenie a  Deň známky. V  tom-
to roku sú plánované tri výstavy. Sme v roku 
25. výročia známkovej tvorby Slovenskej 
republiky a  100. výročia česko-slovenskej 
známky, ktoré si vydavateľ slovenských poš-
tových známok pripomenie reprezentačný-
mi emisiami. Spoločne s  Vatikánom vydá 
hárček „1150. výročie uznania staroslovien-
činy ako bohoslužobného jazyka“. Význam 
tohto faktu si dnes dostatočne neceníme, no 
v  tej dobe to bola správa, ktorá rozhýbala 
mienkou celého kresťanského sveta. Oso-
bitnú pozornosť si zaslúži pekná numizma-
tická obálka k 25. výročiu vzniku Slovenskej 
republiky. Je to výrobok Pofis SP a.s, ktorý 
nemá poštové použitie. Táto emisia je vy-
dávaná od roku 2014 a bude sa rozrastať pri 
vhodných udalostiach. Bolo by vhodné ju 
zaradiť do  rodiny výrobkov Pofisu aj s  ne-
jakou nomenklatúrou. (Napr.: Pofis č. NuO 
p.č./rok, pre tento prípad 651 NuO 06/18). 
Máme sa na čo tešiť.

Slovenská pošta, a.s., vydala v  prvom 
štvrťroku 8 známok s obálkami prvého dňa 
(FDC) a  viacero filatelistických produktov: 
FDC 8x, TL(10) 1x, UTL(8) 2x, ZZ 1x, NL 

2x, PaL 1x, CP 1x, numizmatickú obálku 1x, 
Ex libris 1x. Dole, na ľavom okraji TL (Pofis 
655) sa nachádza piktogram, na TL(100) (Po-
fis 654) je dátum tlače emisie. Filatelisti ini-
ciovali tri inaugurácie známok, ku ktorým 
vyšli tri príležitostné pečiatky, vyobrazené 
v rubrike Príležitostné pečiatky a kašety.

25. výročie vzniku 
Slovenskej republiky 

Akademický maliar Doc. Martin Činov-
ský, Art.D., zobrazil na  známke (Pofis 651) 
vydanej k  25. výročiu vzniku Slovenskej 
republiky Bratislavský hrad ako symbol 
slovenskej štátnosti, doplnený o štátny znak 
a  vlajkoslávu, ktorá predstavuje Sloven-
skú republiku ako súčasť Európskej únie. 
Známka je veľmi dobre farebne i kompozič-
ne vyvážená. Zobrazuje aj západnú stranu 
hradu, kde sa bude v novembri t.r. konať Vý-
stava C-S Salón 2018. Na obálke prvého dňa 
(FDC 651) je symbolický obraz slovenského 
parlamentu a štátnej pečate. Pečiatka prvé-
ho dňa v podobe notovej osnovy zobrazuje 
prvé takty štátnej hymny. Známka vyšla 
2.1.2018 v  reprezentatívnom tlačovom lis-
te s  10 známkami s  rámcovou perforáciou. 
Vytlačilo ju Rempo, s.r.o., / Poštovní tiskár-
na cenin Praha, a. s., oceľotlačou z  plochej 
platne v kombinácii s ofsetom. So známkou 
bol vydaný pamätný list (062 PaL 651/18) 
a  príležitostná pečiatka (PPP 01/18) v  čer-
venej farbe. Pozoruhodná je numizmatická 
obálka (NuO) s dvojeurovou mincou vydaná 
k titulnému jubileu a je už šiesta svojho dru-
hu (https://www.pofis.sk/katalog/produkty/
zvlastna-ponuka-2018-numizmaticka-obal-
ka-25-vyrocie-vzniku-slovenskej-republiky). 
V  obálke je vložená informačná kartička 
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v  slovenskom a  anglickom jazyku, v  ktorej 
je vložená v  obojstrannom  priehľadnom 
okienku pamätná 2 € minca vydaná k  to-
muto výročiu (Numizmatické správičky č. 
2/2018, s.84). Na  obálke je spolu s  titulnou 
známkou opečiatkovanou PPP 01/18 vyob-
razených 8 dominánt krajských miest v po-
radí Banská Bystrica, Prešov, Košice, Nitra, 
Trnava, Bratislava, Trenčín, Žilina spoje-
ných trikolórou (autor A.Ferda). V ich stre-
de tróni 2 € minca. Na zadnej strane obálky 
je evidenčné číslo obálky. Náklad je 1800 ks, 
cena 8 €. Obálka bola vydaná aj pre členov 
Slovenskej numizmatickej spoločnosti. 

Predkovia Slovákov tvorili v 9. storočí roz-
hodujúcu etnickú zložku štátu, ktorý vošiel 
do dejín pod názvom Veľká Morava. Od za-
čiatku 11. storočia až do roku 1918 žili Slováci 
v Uhorskom kráľovstve a neskôr v Habsbur-
skej monarchii. Koncepciu slovenskej národ-
nej samosprávy vypracovali slovenskí politic-
kí vodcovia v revolúcii 1848 – 1849 a odvtedy 
sa ju snažili mnohé generácie Slovákov viac 
alebo menej úspešne realizovať. V  druhej 
polovici 19. storočia sa Slováci stali objek-
tom tvrdého národnostného útlaku, a  preto 
sa počas prvej svetovej vojny spojili s Čech-
mi a na jej konci v roku 1918 s nimi vytvorili 
nový Česko-slovenský štát. Česko-slovenská 
republika nedokázala Slovákom zabezpečiť 
ich reálnu národnú rovnoprávnosť. Preto sa 
v  roku 1939 pod vonkajším tlakom a  v  dô-
sledku vnútorných rozporov rozpadla. Ani 
obnovené Československo po  druhej sveto-
vej vojne sa nevyhlo viacerým krízam, ktoré 
vyplynuli aj z  neriešenia slovenskej otázky. 
Opätovne sa možnosti na  realizáciu sloven-
ských predstáv o  národnej rovnoprávnosti 
a  suverenite otvorili po  páde komunistické-
ho režimu v  Československu roku 1989. Pri 
rokovaní o  novom štátoprávnom modeli sa 
ukázalo, že štátoprávne predstavy väčšiny 
Slovákov a väčšiny Čechov nie sú zlučiteľné, 
a preto sa politickí vodcovia oboch národov 
v lete 1992 dohodli na pokojnom a riadenom 

rozdelení štátu. Dňom 1. januára 1993 začala 
existovať suverénna a  samostatná Slovenská 
republika (A.Hrnko: www.pofis.sk).

Cintorín rumunskej 
kráľovskej armády vo 

Zvolene. Spoločné vydanie 
s Rumunskom.

Pri 25. výročí vzniku súčasnej Slovenskej 
republiky vydala Slovenská pošta (5.1.2018) 
spoločne s  Rumunskou poštou známku 
Cintorín rumunskej kráľovskej armády vo 
Zvolene (Pofis 652). Rumunský tvorca vý-
tvarného návrhu Mihail Vămăşescu zobra-
zil na  známke centrálny pomník z  bieleho 
travertínu ako mohylu antického typu, kto-
rý stojí na Ústrednom vojenskom cintoríne 
vojakov Kráľovskej rumunskej armády vo 
Zvolene. So známkou bola vydaná aj obál-
ka prvého dňa (FDC 652). Známku s nomi-
nálnou hodnotou 1,30 € vytlačilo ofsetom 
Rempo, s.r.o., Tiskárna Hradištko, s.r.o. 
Jej hodnota zodpovedá za  doručenie listu 
hmotnosti do 100 g do Českej republiky.

Bola vydaná v  reprezentačnom UTL 
s ôsmimi známkami s nápismi „25. výročie 
diplomatických vzťahov Spoločné vydanie 
s Rumunskom” na hornom a dolnom okra-
ji UTL v slovenskom a rumunskom jazyku. 
Známka má zvýrazniť dobré dlhodobé vzá-
jomné vzťahy medzi národmi Slovenskej 
republiky a  Rumunska. Rumunsko bolo 
prvým štátom, ktoré uznalo existenciu su-
verénnej Slovenskej republiky v  roku 1993. 
Vojaci Kráľovskej rumunskej armády sa 
zúčastňovali bojov o oslobodenie Českoslo-
venska od začiatku decembra 1944 až do zá-
verečných bojov vojny v máji 1945. Celkové 
straty Kráľovskej rumunskej armády v  bo-
joch o oslobodenie Slovenska predstavovali 
asi 65  000 mužov, z  toho vyše 11  000 pad-
lých. Podstatná časť padlých (10 382) je po-
chovaná na Ústrednom vojenskom cintoríne 
vo Zvolene (A. Hrnko: www.pofis.sk).
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XXIII. zimné olympijské 
hry v PyeongChangu 

Rozhodnutím Medzinárodného olympij-
ského výboru, prijatom na  jeho 123. zasad-
nutí v  juhoafrickom Durbane v  júli 2011 sa 
dejiskom XXIII. zimných olympijských hier 
stal v dňoch 9. – 25. februára 2018 juhokórej-
ský PyeongChang. Kórejská republika sa tak 
po  druhýkrát stala hostiteľom najväčšieho 
sviatku športu, po tom, ako v r. 1988 s úspe-
chom zorganizovala XXIV. letné olympijské 
hry v Soule. Slovenská pošta vydala 19.1.2018 
známku (Pofis 653) s  názvom XXIII. zimné 
olympijské hry v  PyeongChangu. Tlačiareň 
Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o. ju 
vytlačila ofsetom v  tlačových listoch po  50 
známkach. Autor výtvarného návrhu známky 
je akad. maliar Peter Uchnár. Tiež bola vyda-
ná obálka prvého dňa (FDC 653) a nálepný list 
(123 NL 653/18). Tarifa 1,00 € zodpovedá po-
platku za doručenie listu prvej hmotnostnej 
kategórie do Európskej únie (P. Osuský: www.
pofis.sk). 2952 športovcov z  92 krajín si roz-
delilo 307 olympijských medailí (103Z-102S-
-102B). Slovenská výprava na olympiáde mala 
54 športovcov. Získali 1 zlatú a 2 strieborné 
medaily v  biatlone (N. Kuzminová). Prvú 
„slovenskú“ olympijskú zlatú medailu ešte 
v  ére Československa získal trojnásobný 
majster sveta a  päťnásobný majster Európy 
krasokorčuliar Ondrej Nepela v  japonskom 
Sappore v r. 1972 (https://sk.m.wikipedia.org/
wiki/Zimné olympijské_hry_2018). Inaugurá-
cia známky sa uskutočnila v deň jej vydania 
v hoteli Pošta v Jasnej (PPP 5/18).

Kultúrne dedičstvo 
Slovenska: Všeobecná 

úverová banka Mlynské 
Nivy, Bratislava 

Známku Všeobecná úverová banka 
(VÚB) Mlynské Nivy (Pofis 654) vydala 
Slovenská pošta, a.s., v  edícii Kultúrne de-
dičstvo Slovenska (16.2.2018) a  vytlačilo ju 

REMPO, s.r.o., / Poštovní tiskárna cenin 
Praha, a. s., rotačnou oceľotlačou v  kom-
binácii s  hĺbkotlačou. Nominálna hodno-
ta 1,45 € zodpovedá poštovému poplatku 
za  doručenie vnútroštátneho listu 1. tr. 
hmotnostnej kategórie do 50 g. Autor akad. 
maliar Peter Augustovič zobrazil na znám-
ke dominantu VÚB - elegantnú oválnu 
vežu. Rytcom známky je akad. mal. Rudolf 
Cigánik. Architekt Ján Bahna, profesor Vy-
sokej školy výtvarných umení v  Bratislave 
s kolektívom navrhli novú budovu VÚB ako 
komplex budov s 88 metrov vysokou vežo-
vou vertikálou. Podľa ich projektu v  roku 
1996 budovu aj postavili. Na  kresbe, ktorá 
je na  obálke prvého dňa (FDC 654), dobre 
vidieť aj tri spodné krídla celého komple-
xu. V  oblúkovo zahnutom krídle, ktoré je 
na  kresbe v  popredí, je expozitúra banky, 
čo je jediný priestor v budove prístupný ve-
rejnosti. Objekt získal ocenenie Stavba roka 
a za jeho architektonické riešenie získali ar-
chitekti v roku 1997 Cenu Dušana Jurkoviča 
(M. Dulla: www.pofis.sk). Výtvarný návrh 
sa stretol na  internete (www.pofis.sk/pofis-
forum) so širokým záujmom filatelistov (12). 
Objavila sa tam aj otázka: „Prečo je VÚB po-
važovaná za kultúrne dedičstvo Slovenska?“

XII. zimné paralympijské 
hry v PyeongChangu

PyeongChang bol od 9. – 18. marca 2018 
dejiskom aj XII. zimných paralympijských 
hier (ZPH).

Slovenská pošta, a.s., vydala 23.2.2018 
k  tomuto najväčšiemu sviatku zimných pa-
ralympionikov samostatnú poštovú známku 
(Pofis 655) a obálku prvého dňa (FDC 655). 
Známku a  FDC vytlačilo ofsetom v  TL 50 
známok Rempo, s.r.o., / Tiskárna Hradištko. 
Autorom príťažlivého výtvarného návrhu 
známky je akad. maliar Igor Piačka a motív 
zobrazuje zrakovo znevýhodnenú lyžiarku 
na  trati s  navádzačkou, pričom obe majú 
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krídla. Na  FDC je vyobrazený ďalší šport, 
v ktorom bude mať SR zastúpenie v Kórei – 
curling na vozíku. Prítlač na FDC je z rytiny 
akad. mal. R. Cigánika.

Bolo tiež vydané číslované Ex libris 
(1000 ks) od autora rytiny so zhodným motí-
vom, aký je na prítlači FDC. Tému ZPH roz-
víja aj vkusný nálepný list (124 NL 655/18) 
z dielne akad. mal. Igora Piačku.

Výplatná hodnota (1,00 €) známky nezod-
povedá žiadnej vnútroštátnej tarife. Za  1,00 
€ je možné poslať list 2.tr. do 50 g do cudziny 
mimo EU alebo list do EU v 1. hmotnostnej 
kategórii. Naši paralympionici štartujú v his-
tórii samostatnej SR už na siedmych ZPH ako 
Slovenský paralympijský tím PyeongChang 
2018. V slovenských farbách debutovali v nór-
skom Lillehammeri 1998. V PyeongChangu 
bude Slovensko a  Slovenský paralympijský 
výbor (SPV) reprezentovať silný zjazdársky 
tím, v ktorom boli všetci úspešní zástupcovia 
z  dvoch posledných ZPH, a  vyššie ambície 
mali pri svojom druhom vystúpení aj curleri. 
(R.Végh: www.pofis .sk).

Veľká noc 2018: 
Paramenty – liturgické 

textílie
Motívom zaujímavej poštovej známky 

Pofis 656 je Kalichové vélum s  pelikánom. 
Grafickú úpravu predlohy urobil akad. mal. 
Vladislav Rostoka. Známku v TL 40 známok 
vytlačilo Rempo, s.r.o., / Tiskárna Hradištko, 
s.r.o. Má samoplepkovú úpravu a  známky 
sa oddeľujú priesekom. Je to po prvý raz, čo 
sa táto technika použila na  40 známkovom 
TL. Známka vyšla aj v zošitkovej úprave s 10 
známkami. Známky z PL a zo ZZ je možné 
odlíšiť podľa papiera: OZ (známka z PL), BP 
(známka zo ZZ). V  zbierkach Historického 
múzea SNM na  Bratislavskom hrade sa na-
chádza početná zbierka liturgických textílií. 
Ďalšími liturgickými textíliami, ktoré našli 
uplatnenie v rámci emisie Veľká noc 2018, je 

smútočný pluviál zobrazený na prítlači FDC 
656, ktorý pochádza tiež zo zbierky z toho is-
tého múzea. Ofsetovú prítlač na FDC urobi-
lo Rempo, s.r.o., / BB PRINT, s.r.o. Motívom 
obrazovej časti celinovej pohľadnice (024 CP 
656/18) je detail kazuly s pašiovým výjavom 
z  15. storočia, ktorá pochádza zo zbierok 
Spišského múzea v Levoči. Kalichové vélum 
bolo v minulosti používané v rímskokatolíc-
kej cirkvi v priebehu liturgie na prikrytie ka-
licha. Centrálny motív pelikána s mláďatami, 
nad ktorým je kráľovská koruna, je doplnený 
florálnymi motívmi vychádzajúcimi ešte z re-
nesančnej výšivkovej tradície. Pelikán, ktoré-
mu mláďatá ujedajú zo srdca a kŕmia sa jeho 
krvou, je v  kresťanstve motívom Kristovej 
obety na kríži. Interpretoval sa aj v intenciách 
zmŕtvychvstania. V prenesenom význame je 
atribútom personifikovanej kresťanskej lás-
ky. (E. Hasalova: www.pofis.sk).

K  výtvarnému návrhu bola na  internete 
(www.pofis.sk) čulá diskusia. Majster Vla-
dislav Rostoka pretlmočil motív Veľkej noci, 
najväčšieho sviatku kresťanstva, dosť zložitou 
symbolikou a mám pocit, že negatívne ladená 
diskusia bola podmienená jej nepochopením.

Osobnosti: Adam 
František Kollár 

(1718 – 1783)
Slovenská pošta, a. s., vydala k 300. výročiu 

narodenia Adama Františka Kollára poštovú 
známku (Pofis 657) v  nominálnej hodnote 
0,50 €. Známka vyšla ako zaujímavý UTL 
s  ôsmimi známkami. Dve štvorice známok 
sú oddelené medzihárčím, v ktorom je inici-
ála jeho priezviska (K). Slovenská verejnosť 
sa zoznámi so „slovenským Sokratom” vďaka 
vnútroštátnej tarife za  doručenie listu 2. tr. 
do 50 g. Autorom výtvarného návrhu znám-
ky a  FDC je Mgr.  Art. Jozef Česla. Znám-
ku vytvoril podľa jeho dobového portrétu 
na olejomaľbe Jozefa Hauzingera z roku 1779. 
Známku a  FDC vytlačila ofsetom v  UTL 8 
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známok Rempo, s.r.o., / Tiskárna Hradištko. 
Príťažlivá prítlač na obálke prvého dňa (FDC 
657) je tlačená oceľotlačou z plochých dosiek. 
Zobrazuje knižnicu a je inšpirovaná iniciálou 
z  Kollárovej knihy Analecta (Viedeň, 1762). 
V jej ľavom dolnom rohu sa nachádza Kollá-
rov erb, na tvorbe ktorého sa podieľala aj Má-
ria Terézia (1777). Motív iniciály na  obálke 
je prevzatý z Ex librisu A. F. Kollára. Pekná 
príležitostná pečiatka (PPP 08/18) vytvore-
ná A. Ferdom s  domicilom Pošta Močenok 
(9.3.2018) vhodne doplňuje emisiu. 

Adam František Kollár (15. 4. 1718 Tercho-
vá – 15. 7. 1783 Viedeň) bol významný sloven-
ský právny historik, cisársko-kráľovský rad-
ca a  riaditeľ Kráľovskej dvornej knižnice vo 
Viedni. Narodil sa v zemianskej rodine v Ter-
chovej. V Trnave študoval rétoriku a poéziu 
a  tu roku 1737 vstúpil do  jezuitského rádu, 
z ktorého v roku 1748 vystúpil, aby sa mohol 
venovať vedeckej práci. Venoval sa orientál-
nym jazykom a štúdiu teológie. Mimoriadne 
vynikal v histórii a v znalostiach hebrejského 
a  tureckého jazyka. Publikoval učebnicu la-
tinčiny a  turečtiny, prekladal z orientálnych 
jazykov. Bol zástancom osvieteného absolu-
tizmu a  oproti stavovskému nacionalizmu 
hlásal ideu ríšskeho štátneho patriotizmu. 
Hral významnú úlohu pri vypracovaní 
školskej reformy Márie Terézie. Spracoval 
významný sedemzväzkový katalóg dvornej 
knižnice a  vydal rozsiahle dejiny Viedne. 
Medzi svojimi súčasníkmi vynikal vedomos-
ťami aj prácou. Nazývali ho nehrdzavejúcim 
zlatom a slovenským Sokratom (K. Mészáro-
sová: www.pofis.sk). Známka sa stretla na in-
ternete (www.pofis.sk) s pozitívnou odozvou. 
Jeden citát: „Pekná rytecká práca, výborná 
grafická úprava a dobrý portrét! Pán majster 
Česla, ďakujeme!“ Pri pozornom prezretí 
známky však zistíme, že známka je tlačená 
ofsetom. Známka A. Kollár bola naplánovaná 
na  technológiu rotačnej oceľotlače v kombi-
nácii s hĺbkotlačou na stroji WIFAG, ktorým 

disponuje PTC Praha, a.s. Vzhľadom na sku-
točnosť, že PTC Praha, a.s., nemá v roku 2018 
platnú registráciu v Registri partnerov verej-
ného sektora, čo je zákonnou podmienkou 
na  dodávanie produktov pre štátne firmy, 
nemohla ju spoločnosť Rempo, s.r.o, ktorá je 
naším novým dodávateľom poštových cenín, 
v PTC Praha objednať. Z dôvodu nedostatku 
času potrebného na  tlač tejto známky bola 
preto vytlačená náhradnou technológiou 
„falošnej rytiny“ u  platného subdodávateľa, 
ktorý má platnú registráciu v Registri partne-
rov verejného sektora, v Tlačiarni Hradištko, 
ktoré disponuje touto technológiou (M. Van-
čo, Pofis, osobná informácia).

Osobnosti: Karol 
L. Zachar (1918 – 2000)
Známku Pofis 658 vydala Slovenská poš-

ta, a.s., 14. marca t.r. v emisii Osobnosti pod-
ľa výtvarného návrhu Mgr.  Art. Marianny 
Varcholovej. Pekný portrét zobrazuje K. L. 
Zachara z  jeho mladších rokov a  pripomí-
na jeho tvár z čias vzniku filmu Rodná zem, 
kde hral jednu z hlavných úloh. Nominálna 
hodnota 0,70 € zodpovedá poplatku za  do-
ručenie vnútroštátnej zásielky 1.tr. do  50 g. 
Známku vytlačilo ofsetom Rempo, s.r.o., / 
Tiskárna Hradištko, s.r.o., v  tlačových lis-
toch po 50 známkach. K známke bola vyda-
ná obálka prvého dňa (Pofis 658). Na prítlači 
FDC sú kresby scénografických návrhov Ka-
rola L. Zachara k  inscenácii Najdúch. Karol 
L. Zachar (vl. menom Karol Legény, profesor 
VŠMU 1969, národný umelec 1978) patrí 
k najvýznamnejším a najvšestrannejším slo-
venským divadelným umelcom. Všetci jeho 
blízki a  spolupracovníci vedeli, že nech vy-
tvoril akúkoľvek postavu, nech režíroval aký-
koľvek projekt, kreslil akúkoľvek svoju scé-
nickú či vizuálnu predstavu, vždy v tom bolo 
cítiť hlbokú ľudskosť, pokoru pred umením 
a  silou človeka, hold prírode (http://skolsky-
servis.teraz.sk/zaujimavosti/reziser-herec-ka-
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PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY 
A KAŠETY V I. ŠTVRŤROKU 2018

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

V rubrike sú zaradené pečiatky od za-
čiatku januára do  konca marca. 10 

príležitostných pečiatok ref lektuje 10 roz-
ličných udalostí. Tri pečiatky sú venované 
inauguráciám nových známok. Väčšina 
z  nich sa venuje významným výročiam 
a  osobnostiam. Ako ich autor dominuje 
Adrián Ferda. Všetky majú čiernu farbu 
okrem PPP 01/18, ktorá je červená a  PPP 

06/18, ktorá je modrá. Sú zoradené pod-
ľa dátumu vydania. Za  obrazovou časťou 
sú doplnkové informácie, ktoré rozvíjajú 
poznanie o  tom, čo sa kde udialo nielen 
z filatelistického hľadiska. Kto sa chce do-
zvedieť viac, môže kliknúť na odkaz, čím 
získa prístup k  elektronickej informácii. 
Pečiatky použité na  FDC sú vyobrazené 
na vnútornej strane obálky časopisu.

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

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

25. výročie vzniku Slo-
venskej republiky.
Doc. akad. mal. M. Či-
novský, ArtD., PPP 01/18, 
červená. Pošta Bratisla-
va 1, 2.1.2018.

Štatistický úrad Slo-
venskej republiky - 25. 
výročie. Klára Smutná, 
PPP 02/18.
Pošta Bratislava 1, 
2.1.2018.

Boh ochraňuj Slovenskú 
republiku.
Adrián Ferda, PPP 03/18. 
Pošta Močenok, 
12.1.2018.

Výstava 25 rokov sloven-
skej známkovej tvorby.
Adrián Ferda, PPP 04/18. 
Pošta Nitra 3, 16.1.2018.

Inaugurácia poštovej 
známky - XXIII. ZOH 
PyeongChang.
Adrián Ferda, PPP 05/18, 
modrá. Pošta Liptovský 
Mikuláš 1, 19.1.2018.

Rok skladateľa Jozefa 
Grešáka. Akad. mal. Eva 
Grešáková, PPP 06/18. 
Pošta Bardejov, 7.2.2018.

rol-l-zachar/7109-clanok.html). Počas svojho 
života sa venoval nielen herectvu a réžii, ale 
i  scénickému a  kostýmovému výtvarníctvu 
a  pedagogickej činnosti. Spočiatku študo-
val na  Českom vysokom učení technickom 

v Prahe, neskôr prešiel na Filozofickú fakul-
tu UK v  Bratislave, ale nakoniec rozhodla 
jeho láska k divadlu. V roku 1942 absolvoval 
štúdium herectva na Štátnom konzervatóriu 
v Bratislave (K. Mišovic: www.pofis.sk).
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Obraz PPP Názov, autor, základné 
údaje, miesto a dátum 
používania

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

175. výročie vzkriesenia 
slovenčiny.
Jozef Kútny, PPP 07/18.
Pošta Močenok, 
23.2.2018.

Adam František Kollár - 
slovenský Sokrates. 
Adrián Ferda, PPP 08/18. 
Pošta Močenok, 9.3.2018.

30. výročie sviečkovej 
manifestácie.
Adrián Ferda, PPP 09/18.
Pošta Močenok, 
23.3.2018.

Festival slovanskej litera-
túry - Bibliotéka Slavica. 
Adrián Freda, PPP10/18. 
Pošta Nitra 3, 25.3.2018.

PPP 01/18. 25. výročie vzniku Slovenskej 
republiky. Inaugurácia pečiatky sa usku-
točnila v budove Pofisu v Bratislave za prí-
tomnosti niekoľkých desiatok filatelistov. 
Za slávnostnej novoročnej atmosféry uspo-
riadal autor známky, FDC a pečiatky M. Či-
novský autogramiádu.

PPP 04/18. Výstava 25 rokov sloven-
skej známkovej tvorby. Príležitostná pe-
čiatka bola používaná počas výstavy 25. 
rokov slovenskej známkovej tvorby (16.01. 
– 31.01.2018) v  Galérii Mlyny Nitra. Na  jej 
otvorení bola verejnosti predstavená poštová 
známka (Pofis 651) vydaná 2.1.2018.

PPP 05/18. Inaugurácia poštovej znám-
ky „XXIII. zimné olympijské hry v  Pye-
ongChangu“. Podujatie sa uskutočnilo 19. 
januára 2018 v  hoteli Pošta v  Jasnej. Pre 
záujemcov bola k  dispozícii príležitostná 
poštová priehradka s titulnou príležitostnou 
poštovou pečiatkou.

PPP 06/18. Rok skladateľa Jozefa Grešá-
ka. Jozef Grešák (1907-1987), rodák z  Bar-
dejova bol absolventom Učiteľského ústavu 
v  Spišskej Kapitule, centra intelektuálneho 
diania slovenského katolicizmu. Patrí k vý-
znamným slovenským hudobným skladate-

ľom 20. storočia. Už ako desaťročný si vedel 
poradiť s  kráľovským nástrojom, akým bol 
organ. Vo veku šestnásť rokov napísal Ko-
mornú symfóniu a o tri roky dokončil prvú 
operu Zlatulienka. Jeho operné námety 
pochádzajú predovšetkým z  diel sloven-
skej klasiky. Pôsobil ako učiteľ hudobnej 
a  výtvarnej výchovy na  gymnáziu v  Bar-
dejove, ako dirigent v  Štátnej filharmónii 
Košice a  bol korepetítorom Ukrajinského 
súboru piesní a tancov v Košiciach. V roku 
2017 sa uskutočnila výstava „Skladateľ Jo-
zef Grešák - život a dielo“ v Dome umenia, 
ktorý je sídlom Štátnej filharmónie Koši-
ce. Rok 2018 bol vyhlásený magistrátom 
mesta Košice za  rok Jozefa Grešáka. Toto 
jubileum pripomína titulná príležitostná 
pečiatka. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Jo-
zef_Gre%C5%A1%C3%A1k). 

PPP 07/18. 175. výročie vzkriesenia slo-
venčiny. Nielen Valentína (14. február) treba 
oslavovať. Pred 175 rokmi 14. februára 1843 
sa stretli Ľudovít Štúr, Ján Francisci, Ján Ka-
linčiak, Ľudovít Gáber-Lovinský, Samuel 
Štúr a Samuel Vozár a neoficiálne sa dohod-
li, že už nebudú používať biblickú češtinu, 
ale uzákonia kultúrnu stredoslovenčinu 



2018 / 1 13

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

za spisovný jazyk všetkých Slovákov. Básnik 
Samo Bohdan Hroboň ho označil za  „deň 
vzkriesenia slovenčiny.” Je pozoruhodné, že 
14. februára 869 zomrel Konštantín filozof, 
zakladateľ slovanského písomníctva, tvorca 
hlaholiky a  najstaršieho slovanského spi-
sovného jazyka – staroslovienčiny (https://
www.hlavnespravy.sk/dnes-je-vacsi-sviatok-
-ako-valentin-chmelar-dava-pozornosti-
-den-spisovnej-slovenciny/1311750). Klub 
filatelistov v Močenku si toto jubileum pri-
pomenul peknou príležitostnou pečiatkou, 
ktorú filatelisti 23. februára t.r. predstavili 
slovenskej verejnosti.

PPP 08/18. Adam František Kollár - slo-
venský Sokrates. Tejto vynikajúcej osobnos-
ti patrí čestné miesto v  galérii slovenských 
vzdelancov. Podrobnejšie informácie o ňom 
sú v  rubrike Slovenské poštové známky I. 
štvrťroka 2018 v tomto časopise. Príležitost-
ná pečiatka vhodne rozvíja poznanie o tejto 
osobnosti spracované na známke (Pofis 657) 
a obálke prvého dňa (FDC 657).

PPP 09/18. Bratislavská sviečková ma-
nifestácia z  25. marca 1988 vstúpila do  de-
jín ako jeden z najvýznamnejších verejných 
prejavov odporu voči komunistickému reži-
mu v  bývalom Československu. Zhromaž-
denie bolo predzvesťou nežnej revolúcie zo 
17. novembra 1989. Príležitostná pečiatka 
pripomína 30. výročie tejto udalosti. (http://
www.upn.gov.sk/data/svieckova-manifesta-
cia/analyza-upn.pdf).

PPP 10/18. Festival slovanskej literatúry 
- Bibliotéka Slavica. Príležitostná pečiatka 
propaguje tento festival. Obsahom projektu 
Bibliotéka Slavica je hlavne propagácia myš-
lienky slovanskej vzájomnosti, propagova-
nej na medzinárodnom folklórnom festivale 
Slavica Festival. Občianske združenie Sla-
vica, organizátor podujatia, má sídlo v  sta-
rodávnej Nitre, významnom centre stre-
doeurópskych Slovienov. Vzniklo s  cieľom 
propagovať slovanskú vzájomnosť a  bohaté 
kultúrne dedičstvo Slovanov (https://www.
slavica.sk/slavica).

V JASNEJ ODŠTARTOVALI 
OLYMPIÁDU

Dr. Jozef Oško

V  prekrásne zasneženej Jas-
nej pri Liptovskom Mikuláši 

v  HOTELI POŠTA v  piatok 19. 
januára 2018 inaugurovali novú 
poštovú známku venovanú XXIII. 
ZIMNEJ OLYMPIÁDE v  PYE-
ONGCHANGU. Podujatie zor-
ganizovali Slovenský olympijský 
výbor a lyžiarske stredisko Jasná.

Riaditeľ Hotela Pošta Tomáš 
Šlosár privítal hostí Mgr.  Marti-
na Vanča, PhD., vedúceho Pofisu, 
akademického maliara Petra Uch-
nára (autora poštovej známky), 
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PhDr.  Romana Králika, predsedu OLYM-
PIJSKÉHO KLUBU LIPTOV, olympioničku 
M. Pavkovčekovú, filatelistov a hostí. 

S históriou Hotela Pošta oboznámila prí-
tomných riaditeľka marketingu pani Silvia 
Artzová.

„Pôvodne poštový úrad, v  súčasnosti 
prvý boutique hotel v  Jasnej. Pošta je ne-
odmysliteľnou súčasťou regiónu už od  čias 
uvedenia do prevádzky prvej lanovej dráhy 
(1949). Pôvodne bolo sídlo pošty v blízkosti 
údolnej stanice na  Koliesku. V  80. rokoch 
sa v  Jasnej, v oblasti zvanej Tri domky, vy-
budoval nový objekt – administratívnu bu-
dovu Starej pošty. Tá bola otvorená v  roku 
1988 a pre obyvateľov a hostí strediska po-
skytovala všetky poštové a  telekomunikač-
né služby. Veľkorysý priestor bývalej pošty 
v súčasnosti ožíva moderným dizajnom, in-
špirovaný krásou Nízkych Tatier a  stáva sa 
z nej Hotel Pošta.“

Potom sa ujal slova vedúci Pofisu pán 
Vančo. Spomenul, k  akej príležitosti bola 
známka vydaná v náklade 200 000 ks, v no-
minálnej hodnote 1 €. Predstavil autora 
poštovej známky Mgr.  art. Petra Uchnára. 
Oboznámil s  jeho tvorbou, hlavne známok 
so športovou tematikou. Peter Uchnár je 
autorom aj FDC, pečiatky a  nálepného lis-

tu. Spomenul, že hotel, v ktorom sa nachá-
dzame, má síce názov Pošta, ale nemá nič 
spoločné s prevádzkou pošty. Nesie len ná-
zov podľa pôvodnej pošty, ktorá dnes nie je 
v  Jasnej zriadená. Celý obvod Jasnej patrí 
pod Poštu 1 v Liptovskom Mikuláši.

Samotný akt uvedenia poštovej znám-
ky posypaním kúskami ľadu vykonali pán 
Vančo, vedúci Pofisu, pán Uchnár, autor 
známky a olympionička M. Pavkovčeková.

Pani Artzová v  závere pozvala hos-
tí do  Jasnej, kde v  dňoch 9. – 10. februára 
v  čase otvorenia XXIII. ZOH bude 9. feb-
ruára v  podvečer na  Bielej Púti slávnostný 
ceremoniál, ktorý bude pokračovať nasle-
dujúci deň športovými súťažami, zábavným 

programom, ako aj návštevou ex-
pozície venovanej ZOH.

V priestoroch hotela bola zria-
dená poštová priehradka, kde spo-
mínaný filatelistický tovar si mohli 
návštevníci zakúpiť a novú znám-
ku opečiatkovať príležitostnou 
pečiatkou. Len škoda, že o tejto 
akcii sa mnohí filatelisti dozvede-
li len z televízie, v ktorej prebehla 
reportáž uvedenia poštovej znám-
ky. A tak účastníkmi boli aspoň 
filatelisti z Liptovského Mikuláša 
a Žiliny. Po skončení programu 
prebehla autogramiáda s autorom 
pánom Uchnárom.
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Zavedenie prvých poštových známok 
v Uhorsku

PhDr. Štefan Kollár, PhD.

V polovici 19. storočia sa niesla Európou 
vlna revolúcií. Väčšinu európskych 

krajín s  výnimkou Británie, Ruska, Špa-
nielska a Osmanskej ríše zachvátilo v tomto 
období revolučné hnutie namierené proti 
monarchii, dynastii, feudálnej nerovnosti 
a  proti konzervatívnej politike nastolenej 
na Viedenskom kongrese v roku 1815. 

V Taliansku začali vládnuť proti habsbur-
ské nálady. Sociálna a  politická kríza vo 
Francúzsku viedla k  revolúcii, ktorá síce 
bola potlačená, priniesla však osvietenstvo. 
Tento filozofický smer formoval i revolučné 
hnutie v r. 1848 v Uhorsku, teda i na Sloven-
sku. V  Myjave 19. sept. 1848 na  ľudovom 
zhromaždení Ľudovít Štúr v  mene Sloven-
skej národnej rady vypovedal poslušnosť 
uhorskej vláde a vyhlásil samostatnosť.

Miestodržiteľská rada 4. mája 1848 
schválila maďarčinu za úradný jazyk na poš-
tách. Na základe zákona č. III z r. 1848 pošty 
patrili do  riadiacej sféry ministerstva poľ-
nohospodárstva, priemyslu a  obchodu pod 
vedením Gabriela Klauzála. V tomto období 
vzniká návrh nezrealizovanej známky Thá-
na Móra, ktorý bol predložený do tlačiarne 
bankových cenín Ľudovíta Landerera. 

Po  porážke povstalcov pri Világosi bola 
v  Uhorsku nastolená vojenská diktatúra. 
Dočasným miestodržiteľom sa stal rakúsky 
ministerský predseda Félix zo Schwarzen-
bergu, ktorý toto opatrenie rázne realizoval. 
Za  samostatné provincie vyčlenil územia 
Chorvátska, Sedmohradska a  Vojvodiny, 
ktoré pôvodne patrili k  Uhorsku. Poštové 
riaditeľstvá sa zriaďujú v  Sibiu, Temešvári 
a  v  Záhrebe. Ostatné územia vrátane Slo-
venska v rámci Uhorska rozčlenil do piatich 
vojenských oblastí, kde vytvoril i  poštové 

riaditeľstvá, a  to v  Peštbudíne, Bratislave, 
Šoproni, Košiciach, Veľkom Varadíne. Sna-
žil sa Uhorsko včleniť do  Rakúska po  hos-
podárskej, spoločenskej a  právnej stránke 
zrušením vnútorných hraníc a cla. Úradnou 
rečou na poštách sa opätovne stala nemčina. 
Slovenské národné hnutie prežíva začiat-
kom tohto obdobia krízu, ktorej príčiny tre-
ba hľadať v odklone buržoáznej inteligencie 
od  demokratickej línie z  rokov revolúcie. 
Vlastenci verní ľudu odmietajú spoluprácu 
s  Viedňou, kým časť slovenských dejateľov 
vstupuje do jej služieb alebo inak podporuje 
režim v klamnej nádeji, že tým niečo získa 
pre slovenskú vec. Dosiahli sa však určité 
úspechy v  boji o  jazykové práva, keď v  ro-
koch 1849 – 1853 sa slovenčina prvý raz po-
užíva ako úradný jazyk.

Výnos z 26. dec. 1850 rozširuje účinnosť 
Poštového zákona platného od  roku 1837 

Návrh známky Thána Móra
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v ostaných častiach ríše i na Uhorsko. Z po-
hľadu štátu významným počinom bol inicia-
tívny návrh ministra obchodu baróna Carla 
Brucka, ktorý od 1. júna 1850 po vzore An-
glicka uvádza do praxe na celom území ríše, 
a teda i v Uhorsku, používanie známok v poš-
tovej prevádzke, ktoré bolo schválené 25. 
sept. 1849. Následne boli o týchto pravidlách 
oboznámené župy a  prostredníctvom nich 
mestá a poštové úrady. Koncepcia nariadenia 
o  zavedení poštových známok vychádzala 
z už zaužívaných praktík poštovej prevádzky 
z predchádzajúcich období. Úhrada za listo-
vé zásielky vychádzala z hmotnosti zásielky 
v lotoch (1 uhorský poštový lot – 16,66 g, za-
vedenej v roku 1806), ponechaním zónových 
taríf (z  roku 1807) a  celoportového systému 
(zavedeného v roku 1817). 

Cenník jedného obyčajného listu (t.j. oby-
čajný list – váha do 1. lotu) bol nasledovný:
 a/ v obvode podacej pošty ...........2 grajciare
 b/ pri vzdialenosti do 10 míľ
 (l uhorská poštová 
 míľa 8533,6 m) ...........................3 grajciare
 c/ pri vzdialenosti 
 nad 10 míľ do 20 míľ ............. 6 grajciarov
 d/ pri vzdialenosti 
 nad 20 míľ ............................... 9 grajciarov

Vychádzajúc z  váhy nad l lot do  2 lo-
tov bol poplatok dvojnásobný, nad 2 loty 
do troch lotov trojnásobný atď. Aj keď úhra-
da poštovného zlacnela, anglický penny – 
portový systém bol úplne prevzatý až r. 1866 
zrušením zónových taríf. 

V nasledujúcej časti nariadenie upresňuje 
spôsob zasielania rôznych obchodných tla-
čovín, ukážok tovarov, reklamy atď. (v moc-
nárstve tieto zásielky boli zavedené do pošto-
vej prevádzky už v roku 1838). Ide o zásielky, 
ktoré od tridsiatych rokoch 20. storočia boli 
vyznačované ako „otvorená listová zásiel-
ka“ alebo „tlačovina“ v  súčasných obchod-
ných podmienkach Slovenskej pošty, a.s., 
ako „reklamná adresovaná zásielka“. Podľa 

§ 4 nariadenia tieto zásielky mohli byť do-
ručované len v uzatvorenom obale (obálke) 
obsahujúce rôzne písma, tlačivá, vzorky atď. 
a  sú rovnocenné s  listovými. V  zmysle § 5 
zvýhodnená sadzba za  doručovanie mohla 
byť len za  podmienok, že okrem podpisu 
podávajúceho, dátumu zásielky nesmeli ob-
sahovať materiály, ktoré by mohli byť posu-
dzované ako korešpondencia. Mali jednotnú 
zvýhodnenú prepravnú sadzbu, a to 1 graj-
ciar za jeden lot váhy platenej na podávacej 
pošte. Za ukážky tovaru alebo vzorky bale-
né podľa podmienok s  cieľom obmedzenia 
obsahu sa platí podľa vzdialenosti porto 
za  každé dva loty uvádzané v  cenníku pre 
obyčajný list. Zvýhodnenú cenu za prepravu 
tieto zásielky majú do váhy 16 lotov. Za ne-
doručené zásielky na základe § 6 neboli vy-
berané žiadne poplatky za spätné doručenie.

Nariadenie podľa § 7 vyžaduje vystavenie 
pre doporučené listy recepisy (potvrdenie pri-
jatia od  adresáta). Predpisuje výšku doruč-
ného, čo je zvláštny poplatok k  výplatnému 
za  obyčajnú zásielku. Porto za  zásielky sa 
stanovuje podľa miesta určenia nasledov-
ne: zásielky v rámci okresu podávacej pošty 
(na  mestských poštách) 3 grajciare a  mimo 
územia pôsobnosti poštového úradu 6 graj-
ciarov za každý kus podávateľ musel zaplatiť. 
Pokiaľ podávajúci doporučeného listu vyža-
doval spiatočný recepis (retour - recepis), t.j. 
taký, ktorý sa má doručiť s podpisom adresáta 
podávateľovi, musel zaplatiť doručný popla-
tok vo výške jednej obyčajnej zásielky (§ 9). 
Bezplatné odoslanie listu sa môže požadovať: 
ak podávateľ poštovému úradu preukáže, že 
list nebol adresátovi doručený v čase stanove-
nej pravidelnou poštou alebo zaplatený spia-
točný recepis do stanoveného času sa podáva-
júcemu nevrátil. Za dodaj listov do miest, kde 
nie sú štátom určení poštoví doručovatelia, sa 
od kusa zásielok dopláca pol grajciara (§ 10).

Nariadenie v  § 11 ustanovuje spôsob 
špeciálneho spôsobu dodania poštových 
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zásielok formou úložného priestoru „skrin-
ky“ na žiadosť adresáta. Túto službu zazna-
menávame na  poštách i  v  súčasnosti pod 
názvom P.O. Box. Cena za využitie tejto po-
sluhy bola stanovená na  1 grajciar od  kusa 
zásielky. Povinnosť frankovania všetkých 
poštových zásielok podávané v mocnárstve 
vopred vyplatené určuje § 12. Frankovanie 
doporučených zásielok, ako aj úhrada do-
ručného sa má realizovať formou listových 
známok podľa § 13. 

Známky sú zhotovené v cene 1, 2, 3, 6 a 9 
grajciarov, a to:

1 grajciarové sú žltej farby
2 grajciarové sú čiernej farby
3 grajciarové sú jasnočervenej farby
6 grajciarové sú hnedej farby
9 grajciarové sú svetlobelasej farby (§14)

senosti z riešenia anglického podnetu v tejto 
oblasti. Pre tlačový prostriedok vyhotovili 
drevoryt a z neho Hermann Taktenhayn ob-
raz známky vyryl do ocele.

Ukážky rakúskych známok používa-
ných na území Uhorska

Boli vytlačené na  papieri v  zadnej časti 
s  naneseným lepom (glejom). Nalepením 
na adresnej strane obálky hodnotovo zosta-
venými známkami podľa cenníka na zadnej 
strane obálky boli nalepené známky súvisia-
ce s prepravným podľa § 1 tohto nariadenia. 
Váha zásielky zvyšovala cenu prepravného 
dvoj až trojnásobne. Na  obraze známky je 
erb s  dvojhlavou orlicou predstavujúcou 
štátny znak Rakúska - Uhorska. Boli dané 
do obehu v dvojakej mene, a to pre Lombar-
diu a Benátky v centoch a krajinách Rakúsko 
– Uhorska v grajciaroch. Podľa predpokladu 
ich navrhol dr.  Johannes Jacob Herz, cisár-
sky radca, ktorého minister barón Bruck vy-
slal na študijnú cestu s tým, aby získal skú-

Rytecká doska známky

Nominálne hodnoty na  známkach boli 
realizované prítlačou. Jedna tlačová forma 
mala 64 známkových polí, a to v delení 8 x 
8. Uvedené vychádzalo z vtedy platného úč-
tovania kapitálu v CM (Conventions Münze). 
Podľa spôsobu rátania hodnoty peňazí 60 
grajciarov bol 1 forint. Pre uľahčenie faktu-
rácie hodnoty jedného známkového tlačové-
ho listu vždy bola okrúhla cena (t.j. 60 kusov 
1 grajciarových známok bol 1 forint, 60 kusov 
2 grajciarových 2 forinty atď.) Takto na kaž-
dom tlačovom liste ostali 4 prázdne miesta. 
Tieto miesta vypĺňali Ondrejovskými kríž-
mi v rozmere, veľkosťou a farbou príslušnej 
známky, a to z dôvodov, aby sa tento zvyšný 
papier nedal použiť na  výrobu falzifikátov. 
Papier na  tlačový hárok do  roku 1854 bol 
ručný a po  tomto roku strojový. Ručný pa-
pier mal vodoznak K.K.H.M, čo znamená 
Kaiserlich Königliches Handels – Minis-
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terium (Cisársko - Kráľovské ministerstvo 
obchodu). Nakoľko vodoznak na  každom 
vytlačenom hárku použili len jedenkrát, 
nachádzal sa len na  5-5 známok. Strojne 
vyrobený papier nemá vodoznak. Známky 
po vyplatení príslušnej ceny bolo možné na-
kúpiť v akomkoľvek množstve. Priestor ur-
čený na predaj známok na každej pošte bol 
zvlášť označený. Okrem poštových úradov 
nebolo dovolené nikomu známky predávať. 
Známky z tlačového listu oddeľovali nožni-
cami.

Nariadenie v § 15 určuje pre odosielateľa 
listovej zásielky na okraji obálky nad adresu 
príjemcu navlhčením lepu nalepiť potrebný 
počet známok vo výške porta podľa vzdiale-
nosti a váhy. Cenu za doporučený list v hod-
note 6 grajciarov nalepiť na  zadnú stranu 
obálky.

V § 16 nariadenie upravuje spôsob poda-
ja zásielok, ktoré môžu byť uložené v pošto-
vých schránkach, ak však ide doporučené 
listy musí byť zásielka prerokovaná s  poš-
tovým úradníkom, ktorý určí cenu zásielky 
podľa recepisu. Spiatočný recepis musí byť 
doručený podávateľovi.

Na  každom poštovom úrade musia byť 
vyvesené predpisy o  poštovom cenníku 
s vyznačením miest, ktoré ku vlastnému ob-
vodu prislúchajú, ako aj tie, ktoré presahujú 
10 míľ, ako aj od 10 – 20 míľ k nahliadnutiu. 
Pri väčších poštových úradoch sa tieto zo-
znamy predávajú (§ 17).

Vo výnimočných prípadoch sa môžu 
stránky informovať na  poštových úradoch 
o  výške úhrady s  tým, že pre doplnenie sa 
povoľuje poštovým úradníkom dolepiť 
známky podľa cenníka po zaplatení podáva-
júcim (§ 18).

Zásielky, ktoré sú nedostatočne ofranko-
vané alebo sú bez známok podané v pošto-
vých schránkach, budú bezodkladne doru-
čované. Chýbajúcu čiastku podľa cenníka 
a 3 grajciare za váhu obyčajnej listovej zásiel-

ky zaplatí prijímateľ. U zásielok, ktoré zmys-
le § 5 nariadenia majú povolenie na zníženie 
ceny doručného a  sú do  schránky uložené 
bez známky alebo s neprislúchajúcou znám-
kou ofrankované, strácajú poskytnutú zľavu 
a bude sa s nimi zachádzať ako s neofranko-
vanými alebo nedostatočné ofrankovanými 
zásielkami. V  prípade doporučených zásie-
lok sa takéto zásielky na poštových úradoch 
nebudú prijímať (§ 19).Výnimku majú osoby 
oslobodené od platenia poštovného (§ 20). 

Nariadenie v záverečnej časti sa zaoberá 
zabránením opätovného používania pošto-
vých známok na zásielkach. Pre zamedzenie 
tohto javu ukladá poštovým úradom pe-
čiatkovať známky na  zásielkach pri podaji. 
V  prípade opätovného použitia známok 
na zásielkach sa považovali za neofrankova-
né (§ 21). Opätovné použitie už opečiatko-
vaných známok považovali za falšovanie (§ 
22). Zásielky do zahraničia sa riadili podľa 
už platných predpisov z minulosti t.j. podľa 
váhy s nemennými sadzbami. Dočasne ostá-
vala v platnosti možnosť platby v hotovosti 
alebo so známkami. Doporučené listy (pod-
ľa § 13 a  § 15) do  zahraničia sa frankovali 
povinne známkami (§ 23).

Zavedením poštových známok v  deji-
nách pošty Rakúsko – Uhorska súbežne 
vzniká i  tvorba poštových taríf. Týmto sa 
poštová prevádzka po  všetkých stránkach 
stáva organizovanejšou, čo z tohto pohľadu 
môžeme považovať za jeden z míľnikov v jej 
činnosti. 

Rakúska pošta prvá na svete dala do obe-
hu paralelne so známkami novinové znám-
ky, ktoré s povolením pošty používali výluč-
ne vydavatelia pre doručovanie novinových 
zásielok. Takto od 1. januára 1851 vstupovali 
do platnosti známky s hlavou Merkúra, a to 
v 3 obmenách: modrá 0,6 grajciarov (doru-
čenie 1 ks novín), žltá 6 grajciarová (na  do-
ručenie 10 novín) a  ružová 30 grajciarov 
(doručenie pre minimálne 50 kusov novín).
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Takto vznikla štruktúra vydávania novino-
vých známok v rámci vydanej každej novej 
emisie. Nebolo to ináč ani pri vydaní emi-
sií z  roku 1858, kedy sa dôsledku vzniknu-
tých falzifikátov menila technológia výroby 
známok tlačovou technikou z  výšky. Od  1. 
novembra 1858 sa ruší doterajší spôsob po-
čítania peňazí systémom CM a týmto vzni-
kajú nové nominálne hodnoty poštových 
sadzieb, a to: 2 grajciare za prepravu tlačív, 
3 grajciare za  obyčajné listy prepravované 
v okrsku pošty, 5 grajciarov v rámci prepra-
vy v I. zóne, 10 grajciarov v II. zóne, 15. graj-
ciarov v III. zóne, za dopravu doporučených 
zásielok účtovali 10 grajciarov.

Archívny dokument uložený v  Štátnom 
archíve MV SR v Banskej Bystrici o zavede-
ní poštových známok v Rakúsko – Uhorsku 
roku 1850 okrem zachovaných filatelistic-
kých artefaktov potvrdzuje významnú etapu 
vývoja dejín pošty a poštovníctva v krajinách 
monarchie, a  tým i  na  Slovensku. Nakoľko 
uvedené nariadenie je publikované i v sloven-
čine, dokladá úspech niektorých slovenských 
vlastencov v boji o jazykové práva používania 
materského jazyka ako úradného. 

Dňa 30. 4. 2018 sa filatelisti dozvedeli 
smutnú správu. Zomrel autor tohto článku, 
Štefan Kollár. Česť jeho pamiatke!
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Trenčianska chybotlač 
40 / 200 jej vznik a osudy

Jozef Korený

Trenčianska chybotlač vnikla na  znám-
kach Hospodárstvo a  veda, výpotrebné 

vydanie v roku 1926. Pretlačou boli opatrené 
všetky hodnoty emisie Hospodárstvo a veda 
z  roku 1920, 100 hal, 200 hal, 300 hal, 400 
hal, 500 hal, a 600 halierov. Pretlač pozostá-
va z ozdobnej vlnovky pre zakrytie pôvodnej 
nominálnej hodnoty, diagonálne označenie 
DOPLATIŤ a  číslice umiestnené v  pravej 

dolnej časti známky. Pri pretlači 100 znám-
kového priehradkového hárku 200 halierov 
neboli pretlačené posledné známky na  pra-
vom okraji priehradkového hárku, t.j. 10 zná-
mok. Tento ojedinelý výskyt známok 40 / 200 
bol nájdený v roku 1927 na poštovom úrade 
v  Trenčíne (1). Katalóg výstavy uvádza me-
siac júl 1926 s. 7. (2). Prvýkrát sa známky ob-
javili na I. slovenskej výstave poštových zná-
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mok v Trenčíne v roku 1928. Túto chybotlač 
vystavili: Jan Hort pod názvom „Zbierka 
štvorblokov“ a Marcel Winter v jednom kuse 
(2). Na Jubilejnej výstave poštových známok 
KF v  Plzni v  roku 1929 chybotlač vystavil 
Karol Morgenstern pod názvom „List chy-
botlači“ (3). Na Jubilejnej výstave poštových 
známok v  Moravskej Ostrave v  roku 1931 
chybotlač vystavili Marcel Winter jeden 
kus a  Karol Morgenstern v  jednom kuse 
a štvorblok (4). Na Celoštátnej výstave pošto-
vých známok Bratislava 1937 vystavil Marcel 
Winter jeden kus (5). Na Celoštátnej výstave 
poštových známok Bratislava 1942 vystavil 
chybotlač Karol Morgenstern (6). V Trenčí-
ne bola chybotlač vystavená na Filatelistickej 
výstave usporiadanej k 60. výročiu I. sloven-
skej výstavy poštových známok z roku 1928 
v  roku 1988. Chybotlač vystavil Vladimír 
Chovan (7). Kto sa stal majiteľom štvorbloku 
chybotlače po úmrtí Jana Horta? Je možné, 
že ju získal Karol Morgenstern, ktorý štvorb-
lok vystavil na výstave v Mor. Ostrave v roku 
1931. Chybotlač, ktorej vlastníkom bol Mar-
cel Winter (zomrel v  roku 1944 Bratislava) 
získal jeho syn JUDr.  Pavol Winter (1913) 
Paul Winters, ktorý po roku 1948 emigroval 
do  Kanady. Známky vyšších katalógových 
hodnôt zobral so sebou, aby mohol začať svoj 
život v  cudzine. Ako mládežník vystavoval 

aj na I. výstave v roku 1928. Karol Morgen-
stern v roku 1945 emigroval do Rakúska a je 
pravdepodobné, že vzal so sebou aj chybotla-
če v jednom kuse a vo štvorbloku. Jeden kus 
chybotlače vlastnil JUDr.  Vojtech Čelko. 
Túto chybotlač od  JUDr.  Vojtecha Čelku 
kúpil alebo vymenil Vladimír Chovan, kto-
rý ju vystavil na  výstave Trenčín 1988 (7) 
a LAUGARICIO 95 (8). Po jeho smrti filate-
listické zbierky získal jeho syn Ing. Branislav 
Chovan, ktorý po  čase tieto zbierky predal 
v  Bratislave. Celú zbierku pravdepodobne 
kúpil pán Havlíček z Vnorov - ČR. Katalóg 
Československo 1918 - 1939 z roku 1999 uvá-
dza túto chybotlač na s. 136 s ocenením čistá 
20 000 Kč a so stopou po nálepke 15 000 Kč. 
Chybotlač má u  nepretlačenej známky časť 
pravého okraja PH a v hornej časti sú tri úzke 
časti okraja PH (9). Posledná stopa jednej 
chybotlače vedie k  tohoročnej zimnej auk-
cii Jiřího Majera, konanej v dňoch 24.2.2018 
v Prahe s vyvolávacou cenou 28 000 Kč. Táto 
chybotlač má u  nepretlačenej známky len 
časť okraja PH (10). 
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Jaroslav Punčochář: 
Přehled České Letecké Pošty 1993 – 2017

Mgr. Ján Mička

Aerofilatelisti dostávajú do  rúk publi-
káciu, na  ktorú už dlho čakali. Má 92 

strán (textových a obrazových 89). Nadväzu-
je na katalógy MUDr. P. Horku, ktorý pod-
robne spracoval čsl. leteckú poštu v rokoch 
1945 - 92. Vydavateľ Přehledu nie je uvede-
ný, mám vážne podozrenie, že vydanie bro-
žúrky (formát A4 vo farbe) bolo vlastným 
činom autora. Titul uvádza iba miesto a rok 
vydania Brno 2017, cena publikácie nie je 
uvedená. V úvode je hneď prvá veta výstiž-
ná, že letecké celistvosti ako predmet aerofi-
latelie sú populárne a  zberateľsky atraktív-
ne. Publikácia to iba presvedčivo dokazuje, 
keďže na  všetkých obrázkových stranách 
sú ilustrácie aj podrobné informácie o 3 až 
6 otváracích, jubilejných, príležitostných 
a balónových letoch alebo o letoch z rôznych 
leteckých podujatí. Predkladané letecké ce-
listvosti sú pre záujemcu o tento zaujímavý 
zberateľský odbor mimoriadne príťažli-
vé. Veď zobrazujú v  prvom rade vhodnú 
poštovú známku, ak sa dalo, tak s leteckým 
motívom, alebo inú vhodnú so štátno-
propagačným obrazom buď „sólo“, alebo 
ako viacnásobnú frankatúru. Keďže ide 
často o zahraničnú prepravu zásielok, celis-
tvosti sú vyplatené s vyššími nominálnymi 
hodnotami známok, neraz s  doplňujúcou 
frankatúrou nižších hodnôt alebo 1. triedou. 
Nechýbajú letecké nálepky PAR AVION. Pú-
tavosti aerocelistvostí pridávajú neraz ďalšiu 
„pridanú hodnotu“ príležitostné poštové 
pečiatky zhotovené k významným leteckým 
podujatiam. Ak príležitostná poštová pe-
čiatka chýba, denná ručná ju nahrádza bez 
toho, aby ubrala na kráse celistvosti, pretože 
oko sa nabaží buď pohľadom na prítlač obál-
ky, alebo prídavnú pečiatku – kašet.

Prehľad dokazuje, že aeorofilatelisti pri 
organizovaní akcií museli byť (a  aj sú) ne-
pochybne pracovití, neúnavní a vynaliezaví 
pri získavaní výtvarníkov – autorov kašetu 
a  najmä pri hľadaní sponzorov, ktorí „za-
tiahnu“ podujatie. Dá sa predpokladať, že 
prevádzkové náklady balónu alebo jednej 
hodiny letu akéhokoľvek lietadla sú nad 
možnosti ktoréhokoľvek KF alebo filatelis-
tických nadšencov aerofilatelie, spolupra-
cujúcich pri organizácii danej akcie. Na-
vrhované bodové hodnotenie celistvostí je 
preto viac-menej symbolické a dokazuje, že 
z aerofilatelie veru organizátori nebohatnú. 
Autor si hneď v  úvode poťažkal, že slabou 
stránkou aerofilatelie, a to aj v dobe počíta-
čov a internetu, je informovanosť. Spomína 
konkrétne aj náš slovenský príležitostný let 
Piešťany – Praha k  osemdesiatinám letiska 
Ruzyně. Ako spoluorganizátor akcie môžem 
uviesť to, (a asi to potvrdia aj iní filatelisti), že 
keď som bol prizvaný k filatelistickej pomo-
ci pri organizovaní podujatia v Piešťanoch, 
od návrhov „čo“, „kedy“, „kam“, „ako“ a prí-
prave námetu príležitostnej poštovej pečiat-
ky, kašetu a pod. mohla byť daná informácia 
na slovenské webové stránky až neskôr. Prv 
bola schválená koncepcia podujatia, vypí-
sanie a  schválenie objednávok, vypracova-
nie návrhov pečiatok, a  to trvá nejaký ten 
mesiac. Pritom o samotnom výročí Letiska 
Ruzyně písala denná tlač už skôr, aj regio-
nálna tlač o  výročí aj o  lete informovala. 
Stačí uviesť aj to, že keď boli pre záujemcov 
vydané informácie o pripravovanej leteckej 
preprave z  Piešťan a  o  spôsobe úpravy 
celistvostí a čase ich dodania na piešťanskú 
poštu, tieto informácie mohli byť o  nejaký 
ten deň skôr, a  to aj na  niektorý český 
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web, ale na  bedrách spoluorganizujúcich 
filatelistov toho všetkého bolo i  tak dosť. 
(A neboli hlavnými organizátormi).

Vrátim sa však k  publikácii. Uvádzajú 
sa tu aj niektoré „rarity“ leteckých zásielok 
dané vývojom techniky, preto sem už patrí 
aj letecká pošta rádiom riadeného modelu 
lietadla, aj preprava zásielok rogalom. Te-
raz len môžeme čakať na prvú leteckú poštu 
prepravenú dronom. Na svoje si prídu aj zbe-
ratelia českých nálepiek APOST, tematicky 
zameraných na  letectvo. Ja osobne vítam 
výskyt odtlačkov výplatných strojov s aero-
tematikou. Tieto príklady ukazujú možnosti 
rozšírenia tohto zberateľského odboru fila-
telie pre vystavovateľov v tematickej filatelii. 
Aj keď je publikácia v češtine, nájdu sa tu aj 
ďalšie letecké zásielky slovenského pôvodu. 
Ako doplnok katalógu MUDr. P. Horku je tu 
napr. uvedený neuskutočnený let Očová zo 
6.10.1960 a balónový let Považská Bystrica – 
Sverepec 25.8.1974. Zámerom autora nebolo 
uvádzanie leteckej pošty na Slovensku, preto 
podobná publikácia o  prehľade slovenskej 

leteckej pošty ešte len čaká na svojho autora. 
Schopných autorov a skúsených zberateľov - 
aerofilatelistov však tuším. Ak k tomuto ich 
vážnemu a dôležitému rozhodnutiu pomôže 
recenzovaná knižka Ing.  Jaroslava Punčo-
chářa, bude to ten najlepší príklad využitia 
spomínanej publikácie.

A ešte malé P.S.:
Jednotlivé lety v  publikácii sú za  každý 

uvedený rok priebežne očíslované. To snáď 
nebráni tomu, že sa ešte môžu objaviť pod-
ujatia, ktoré autorovi nemuseli byť známe, 
rovnako ako aj doplnenie ukážok celistvos-
tí z akcií s  jeho poznámkou: ??? Publikácia 
v  každom prípade prekračuje označený rá-
mec Přehledu české letecké pošty 1993 – 2017 
a  oprávnene ju možno pokladať za  katalóg 
leteckých celistvostí českej pošty. Týmto 
však novému filatelistickému záujemcovi 
o  tento druh zbierania aerofilatelistického 
materiálu – generálnemu – nasadí do hlavy 
poriadneho chrobáka a spôsobí nemálo ťaž-
kostí s  jeho postupným dodatočným získa-
vaním najmä starších vecí. 

JUBILEJNÁ FILATELISTICKÁ 
VÝSTAVA C – S SALÓN 2018

Pohľad do kuchyne organizačného výboru
Ing. Miroslav Bachratý

Článok v Spravodajcovi ZSF 2017/3 pred-
stavil nesúťažnú jubilejnú filatelistickú 

výstavu C - S SALON 2018 (Bratislava hrad, 
26.10. – 4.11.2018). Načrtol jej nosnú ideu 
zameranú na  oslavu 100. výročia vydania 
prvej česko-slovenskej známky a 25. výročia 
slovenskej známkovej tvorby. V tomto čísle 
pokračujeme v informovaní našich čitateľov 
časopisu o  náplni výstavy, exponátoch 
a  výstavnom katalógu. Výber exponátov 
bol podriadený téme výstavy. Budú pre-
zentované exponáty z  predznámkového 

i známkového obdobia, ktoré už získali me-
dzinárodné ocenenia, ale i také, ktoré neboli 
doteraz vystavované. Časovo budú pokrývať 
obdobie rakúsko-uhorskej poštovej správy 
na  území dnešného Slovenska, Českoslo-
venskej i  Slovenskej republiky. Zaujímavé 
exponáty prisľúbili České poštové múzeum 
a Slovenské poštové múzeum. Osobitne za-
ujímavé budú exponáty z  pokladnice slo-
venskej filatelie. Zoznam exponátov bude 
podrobne predstavený v  katalógu výstavy. 
Slovenská pošta, a.s., vydá plnofarebný ka-
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talóg na  kvalitnom papieri formátu B5+ 
v rozsahu asi 120 strán. Bude ho možné zakú-
piť na výstave alebo získať prostredníctvom 
subskripcie v Spravodajcovi ZSF a na webo-
vých stránkach ZSF a  Pofisu. Náklad bude 
stanovený po  uzavretí subskripcie. Okrem 
štandardných informácií bude obsahovať 
viaceré odborné články. Populárno-odbor-
nou formou, zrozumiteľnou aj laickej verej-
nosti, podá informácie o udalostiach, ktoré 
si výstavou pripomíname. Každý exponát 
bude predstavený na  jednej reprezentačnej 
strane obsahujúcej meno a bydlisko autora /
vlastníka exponátu, jeho krátke filatelistické 
curriculum vitae vrátane fotografie, stručný 
popis zamerania a obsahu exponátu a vyob-
razenie jednej mimoriadne zaujímavej alebo 
vzácnej položky z  exponátu s  jej popisom. 

Bude to nóvum v  našej výstavnej praxi. 
Atraktívnosť katalógu bude podporená pro-
fesionálnou grafickou úpravou zdôrazňujú-
cou význam a obsah pripomínaných histo-
rických výročí. Jednoduchou a  prehľadnou 
formou umožní návštevníkovi ľahkú orien-
táciu na výstave. Aby sa zatraktívnil pre fila-
telistickú verejnosť a zvýšila motivácie jeho 
nákupu, bude obsahovať špeciálnu prílohu 
vo forme čiernotlače, prípadne inej alterna-
tívnej tlače. Príloha s  logom výstavy bude 
distribuovaná výhradne spolu s katalógom. 
Je ctižiadosťou vydavateľa i  autorov, aby sa 
katalóg stal po  skončení výstavy trvalou 
a hodnotnou súčasťou knižníc návštevníkov 
výstavy. Ďalšie aktuálne informácie o výsta-
ve budú uverejnené v  ďalšom čísle Spravo-
dajcu ZSF.

90. výročie I. slovenskej výstavy 
poštových známok v Trenčíne 1928 - 2018

Jozef Korený

Rok 2018 je významným rokom pre Slo-
vákov, ako aj  Čechov. Dňa 11.11.1918 

skončila I. svetová vojna. Rozpadla sa Ra-
kúsko-Uhorská monarchia a  dňa 28.10. 
1918 bola v Prahe vyhlásená Česko-Sloven-
ská republika. 

Rok 1928 sa niesol v  oslavách 10. výro-
čia vzniku Československej republiky, kto-
rá bola vyhlásená 28.10.1918 a  ku ktorej sa 
prihlásili aj Slováci Martinskou deklaráciou 
z 30.10.1918, čo dokumentuje telegram Ma-
túša Dulu odoslaný do Prahy. V roku 1928 
dal o sebe vedieť v meste Trenčín aj klub fi-
latelistov, ktorý v meste začal svoju činnosť 
tak, ako to oznámil Hlásnik Trenčanskych 
novín 8. mája 1925. Noviny z tohto dňa majú 
na titulnej strane portrét prezidenta, zakla-
dateľa ČSR Tomáša Gariquea Masaryka. Au-
torom portrétu je Max Švabinský, ktorý sa 
v neskorších rokoch prejavil ako jeden z vý-

borných tvorcov návrhov poštových zná-
mok osobností ako T. G. Masaryk, J. Fugner 
a  20. výročie vydania prvých čs. známok 
Hradčany 19.12.1938, aj iných osobností, ale 
aj známej emisie motýľov. Tento mladý klub 
mal vo svojich radoch niekoľko dobrých or-
ganizátorov a tiež zberateľov a tvorcov teraz 
povedané „exponátov“. 

Výstava bola usporiadaná za  spoluúčas-
ti klubov filatelistov Bratislavy a Košíc pod 
záštitou Zväzu československých filatelis-
tických spolkov v  Prahe. Výstavu pripravil 
a realizoval organizačný výbor, ktorý riadil 
predseda klubu Karol Morgenstern (1895 - 
1966), členmi organizačného výboru boli 
Herman Fuchs (1894 - ?), kpt. Eduard Hav-
rámek (1895 - 1966), škpt. Jan Hort (1896 - ?), 
Oldrich Markhot (1882 - 1961), Štefan Pavle 
(1893 - ?), škpt. Eugen Waschiczek (1888 - ?), 
Dezider Weiss (1898 - 1942 ?), Marcel Win-
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ter (1878 - 1944). Výstava sa uskutočnila vo 
veľkej dvorane hotela Tatra, dnes Elizabeth 
v dňoch 27.5. - 3.6.1928. Tu bolo aj sídlo or-
ganizačného výboru. 

Na  výstave sa prezentovalo 110 exponá-
tov s  medzinárodnou účasťou. (V  tom čase 
nebolo kritérium pre účasť na  súťažnej vý-
stave 5 výstavných plôch, t.j. 80 výstavných 
listov A4, ako je to dnes.) 

Českí vystavovatelia predstavili 51 ex-
ponátov, Slováci 33 a 26 exponátov bolo zo 
zahraničia. Výstavy sa zúčastnili aj mladí fi-
latelisti, ktorí predstavili 6 exponátov. Traja 
z Trenčína, jeden z Moravy a dvaja z Čiech. 
K  výstave bol vydaný trojjazyčný výstavný 
katalóg, ktorý mal okrem inzertnej časti 
viac ako 52 strán. Tlač Kníhtlačiareň Grafia 
Trenčín. Pre vystavovateľov bola vyhoto-
vená medaila podľa návrhu trenčianskeho 
študenta Karola Arvaya, ktorú výtvarne 
dotvoril medailér Antonín Hám. Medailu 
vyhotovila mincovňa v Kremnici. 

Pošta Trenčín tu mala svoj priečinok 
poštového úradu, kde používala príleži-
tostnú pečiatku vo farbe červenej, čo pripo-
mínalo 10. výročie vzniku ČSR, a vo farbe 
čiernej. Tiež bol používaný kašet o rozme-
roch 32 x 53 mm vo farbe červenej a čiernej 
s dvojjazyčným textom I. Slovenská výsta-
va poštových známok 27.V. - 3.VI.1928 a 1. 
Slowakische Briefmarken - Ausstellung 
Trenčin, ČSR. 

Medzi podujatie patrila aj prvá aukcia 
poštových známok na Slovensku, ktorú pri-
pravila a realizovala fy. E. Přehnálek z Brna 
v dňoch 2.- 3.6.1928. Garant (dnešný gestor) 
výstavy bol Ladislav Mednyanský (1872 
- 1941) - posledný trenčiansky župan. Sud-
covský zbor (dnešná porota alebo jury) bola 
zložená: piati členovia z  Čiech, štyria zo 
Slovenska škpt. Robert Friedl, JUDr. Viktor 
Weinert - obaja z Bratislavy, Jozef Paulíček 
z Košíc a Ladislav Mednyanský z Medného 
a štyria z Rakúska. 

Záštitu nad výstavou prevzal Zväz čs. 
filatelistických spolkov v  Prahe, čestným 
predsedom bol dr.  Ing.  J. Peters, predseda 
Zväzu čs. filatelistických spolkov. 

Čestný výbor tvorilo 45 osobností 
z ČSR a z cudziny. Boli v ňom medzi inými 
JUDr. Dezider Arnsten - pravotár, prof. Jo-
zef Branecký - rektor piaristov, prof.  J. 
Bomisch - predseda Zväzu nemeckých fi-
latelistov v ČSR, JUDr. Eduard Galvánek - 
okresný náčelník, JUDr. Pavel Gonczi - po-
licajný referent, prof. J. Jendrašák - riaditeľ 
gymnázia, Dezider Kántor - hlavný notár, 
pplk. L. Kirchner - zástupca veliteľa 17. pp, 
Rudolf Miss - opát - farár, Rudolf Peške 
- riaditeľ poštového úradu, Igor Pietor - 
riaditeľ banky, JUDr.  Gejza Pereszlényi - 
pravotár, Jaroslav Poláček - riaditeľ školy, 
JUDr.  Štefan Polyak - poslanec, pplk.  Va-
lerián Pozdíšek - veliteľ posádky Trenčín, 
Robert Randa - predseda Viedenskej znám-
kovej burzy, Jozef Reihel - starosta mesta 
Trenčín, Cyril Svoboda - hlavný tajomník, 
Václav Špála - riaditeľ meštianskej školy, 
JUDr. Viktor Weinert - vydavateľ a redak-
tor filatelistického časopisu DONAU POST 
z Bratislavy a  Ján Zeman - farár ev. cirkvi 
a.v. a poslanec. 

V  programe výstavy okrem prehliad-
ky filatelistických exponátov boli odbor-
né prednášky z  oblasti filatelie, výmenná 
burza, zasadanie poroty a  porady. Na  tejto 
výstave predstavili Trenčania svoje expo-
náty: Valéria Čevelová, rod. Stiglitzová 
(1901 - 1958) - exponát Sársko. Bola prvou 
slovenskou vystavovateľkou a  námetovou 
zberateľkou témy Kôň. Herman Fuchs (1894 
- ?) - Luxembursko, kpt.  Eduard Havránek 
(1895 - 1966) - špecializovaná zbierka ČSR 
so zameraním na pretlače SO plebiscitného 
územia, škpt. Jan Hort (1896 - ?) - špeciali-
zovaná zbierka štvorblokov s  trenčianskou 
chybotlačou 40 (200 DOPLATIŤ) a  Alegó-
ria Hospodárstvo a veda, J. Humplík - Ne-
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mecké Rakúsko, Karol Morgenstern (1895 
- 1966) - Švédsko, Bavorsko, Belgicko, Gib-
raltar, Malta, Holandsko, Turecko, Sicília, 
Nemecké kolónie, Dezider Singer (1894 - ?) 
- špecializovaná zbierka Rakúska, Dezider 
Weiss (1898 - 1942 ?) - Rusko, Marcel Winter 
(1878 - 1944) - špecializovaná zbierka ČSR 
Hradčany s uhorskými pečiatkami, T.G.M, 
krajinky a  trenčianska chybotlač 40 / 200 
DOPLATIŤ, Štefan Pavle (1893 - ?) - Švaj-
čiarsko. V  kategórii mládeže do  20 rokov 
vystavovali Oldrich Markhot - Maďarsko, 
Rakúsko a  Perzia, Eugen Waschiczek ČSR 
a Pavel Winter (1912 - ?) - ČSR, Bosna, Ra-
kúsko a Rakúska poľná pošta. Na tejto prvej 
slovenskej filatelistickej „exhibícii“ sa pre-
zentovali svojimi exponátmi aj ďalší vysta-
vovatelia zo Slovenska. Ľudevít Rosenzweig 
z  Priedmiera, vystavil exponáty Chybotlač 
a Mapa zo známok, Rudolf Jarábek z Brati-
slavy mal ukážku zbierky Rakúska a Uhor-
ska, pečiatky Rakúska - Uhorska, malé in-
dické štáty a skúšobné tlače rôznych krajín, 
Ing. Klement Ptačovský z Bratislavy vystavil 
starú Európu, Uhorsko 1900 - 1919, pečiatky 
lodnej pošty Uhorska, Ladislav Rosenzweig 
z  Predmiera vystavil ukážky zo zbierok 
Uhorska a  Talianska, MUDr.  Alexander 
Altmann z Kremnice vystavil výplatné a no-
vinové známky Uhorska v rôznych blokoch, 
skúšobné tlače Maďarska z roku 1918 a no-
votlače z  roku 1885, Dr.  Eugen Deil z  Ko-
márna vystavil Uhorsko - vydania z  rokov 
1871 - 1899, Eugen Medvecký zo Žiliny vy-
stavil Uhorsko, Dionýz Németh z Bolešova 
vystavil Uhorsko a Dr. Jozef Kohedyi z Bra-
tislavy vystavil celiny svetovej vojny. 

Na výstave sa svojimi exponátmi prezen-
tovali vystavovatelia z  Prahy, Brna, Ostra-
vy, Kroměříže, Přerova, Šanova u  Nového 
Jičína, Konigswaldu u  Šluknova, Jablonce, 
Přívozu, Nového Jičína, Haidy (Bor u České 
Lípy), Hraníc, Uherského Hradiště, Tynce 
nad Labem a z Loun. Z cudziny boli vystavo-

vatelia z miest Lipsko, Varšava, Zihlschlacht 
(Švajčiarsko), Viedeň, Gdaňsk, Frankfurt 
nad Odrou, Dijon (Francúzsko), Berlín, Gor-
litz (Glivice), Drážďany, Neukolln, Breda 
(Holandsko) a Freiberg. 

Mimo súťaž vystavoval Ladislav Med-
nyanský (1871 - 1941) - Rakúsko - Uhorsko. 
Exponáty boli nainštalované v dvojitých py-
ramídach v  dĺžke 14,5 m a  v  jednoduchých 
pyramídach v dĺžke 30 m a v  štyroch vitrí-
nach. Vedúcim technického odboru bol An-
tonín Krebs z Nového Jičína. 

Vystavovatelia z Trenčína a ďalších miest 
obdržali k výstavnej medaile aj čestné ceny. 
Zlatú medailu získal Karol Morgenstern, 
Marcel Winter obdržal strieborný veniec - 
cena predsedu organizačného výboru výsta-
vy a predsedu klubu, škpt. Jan Hort obdržal 
album, Valéria Čevelová získala sklenený 
kalich a mladí filatelisti Pavel Winter, Aladar 
Marhot a Eugen Waschiczek obdržali bron-
zové medaily. Bronzové medaily obdržali 
Štefan Pavle, Dezider Weiss, Dezider Singer 
a Herman Fuchs. Dyonis Németh z Bolešo-
va obdržal kalich, Eugen Medvecký zo Žili-
ny získal čestnú cenu a MUDr. A. Altmann 
z  Kremnice obdržal obraz mesta Trenčín. 
1. slovenská filatelistická výstava v Trenčíne 
v  roku 1928 sa stala odrazovým mostíkom 
poriadania filatelistických výstav na Sloven-
sku v  nasledujúcich desaťročiach až po  sú-
časnosť.
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In: Katalóg Propagačnej filatelistickej 
výstavy LAUGARICIO 2010 str. 10 - 11. 

3. Korený, Jozef: 70 rokov filatelistických 
výstav v  Trenčíne. In: Katalóg Krajskej 
filatelistickej výstavy poštových známok 
LAUGARICIO 98 str. 92 - 96.
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Ocenili troch filatelistov 

Zberateľská vášeň v  Partizánskom 
kvitne už 74 rokov. Klub filatelistov, 

ktorý vznikol 1. februára 1944, žne úspe-
chy. V  závere roku 2017 pri príležitosti 
Dňa poštovej známky a  filatelie boli totiž 
v  Bratislave ocenení jeho členovia. Zlaté 
čestné odznaky si prevzali pán Ján Pauko, 
Ing.  Igor Števove, dlhoročný predseda KF 

v Partizánskom a in memoriam pán Jozef 
Drozdík. Odznaky za propagáciu a prínos 
do klubu im odovzdal predseda Zväzu slo-
venských filatelistov Miroslav Ňaršík. Klub 
sa chce angažovať aj pri príležitosti 80. vý-
ročia mesta. Medzi aktivity, ktoré chystá, 
patrí vydanie tlačového listu s  kupónmi, 
na ktorých bude história mesta Baťovany.

KF 52 - 40 Partizánske

Zľava predseda ZSF, pani Eva Drozdíková prevzala ocenenie za zosnulého pána 
Jozefa Drozdíka, pán Ján Pauko s dcérou a Ing. Jozef Šiarik, predseda Klubu filate-
listov v Partizánskom. Foto Ľuboš Gallo.

V  dňoch 9. až 13. apríla 2018 sa 
v priestoroch Ministerstva dopravy a vý-
stavby Slovenskej republiky uskutočnila 
výstava pod názvom Najpozoruhodnejšie 
rytiny Františka Horniaka . Pripravilo ju 
MDV SR v spolupráci so Slovenskou poš-
tou, a. s., Poštové múzeum Banská Bystri-

ca. Na tejto i keď rozsahom malej výstave 
sa mohli návštevníci stretnúť s  ryteckou 
známkovou tvorbou nášho vynikajúce-
ho rytca Františka Horniaka. Výstavu 
slávnostne otvoril 9. apríla 2018 minister 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
pán Arpád Érsek.

Viete, že...
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Slovenská pošta, a.s., 
po  vzore iných poš-

tových správ organizu-
je každoročne pre deti 
projekt Vianočná pošta. 
Tisíce detí posielajú Je-
žiškovi listy so svojimi 
želaniami, ktorým sa Je-
žiško v  Rajeckej Lesnej, 
kde má svoje dočasné 
sídlo, snaží deťom vy-
hovieť. Ak sa nepoda-
rí splniť niekomu jeho želanie nájsť pod 
vianočným stromčekom vytúženú hrač-
ku, dostane pisateľ listu aspoň Ježiškovo 
ospravedlnenie s  malým darčekom, kto-
rým v  minulých rokoch bol hlavolam, 
pexeso alebo CD-čko s koledami. V tom-
to roku bolo darčekom CD so zabudnutý-
mi rozprávkami, ktoré číta Adela Vincze-
ová. Deti dostávajú tento darček v obálke 
so symbolom SP, a.s., a logom Vianočnej 
pošty a  ďalších sponzorov podujatia. 
V  minulosti na  obálke bola vytlačená 
„známka“ bez označenia Slovensko a bez 
nominálnej hodnoty, opečiatkovaná jed-
nou z príležitostných pečiatok v Rajeckej 
Lesnej (obr.  1). Obálka sa tak dala pova-
žovať za  jednoúčelovú služobnú celinu, 

Vianočná pošta Ježiškovi 
s filatelistickým prekvapením 

Mgr. Ján Mička

a  tým aj za  plnohodnotný filatelistický 
materiál viacnásobne využiteľný v  tema-
tickej zbierke a v exponáte.

Tohoročná obálka však priniesla pre-
kvapenie. Na  obálke bola vytlačená via-
nočná známka (Pofis 647/2017) so sne-
huliakom aj so slovným označením T2 
50g a  označením SLOVENSKO (obr. 2). 
Celistvosť je zaujímavá aj tým, že znám-
ka na celine je znehodnotená pečiatkou 1. 
dňa z  FDC vianočnej známky. A  keď sa 
na celistvosť dívam pozornejšie, tak to nie 
je pečiatka s čiernou pečiatkovou farbou, 
ale je to priamo vytlačené so známkou! 
Týmto sa obálka Vianočnej pošty stá-
va plnohodnotnou celinou! Filatelisti sa 
môžu zaujímať, či bude možno túto celi-
novú obálku aj zakúpiť na pošte alebo ju 
získajú v novinkovej službe tí zberatelia, 
ktorí z  produktov Slovenskej pošty odo-
berajú popri známkach i celiny? Alebo je 
to opäť iba účelová, jednorazová služobná 
obálka pošty? 

Ja za  jej získanie (poštovne použitej) 
vďačím svojmu vnukovi Matejovi.Obr. 1 - jednoúčelová služobná celina
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Asi pred 20 rokmi sa v  Trnave 6 čle-
nov klubu filatelistov rozhodlo odísť 

z  existujúceho KF a založiť nový. Viedlo 
ich k  tomu to, že Trnava ako prvé slo-
bodné kráľovské mesto na Slovensku z r. 
1238 má mnoho kultúrnych, historických 
a spoločenských výročí, udalostí a osob-
ností spojených s  mestom a  nedarilo sa 
im v  „starom“ klube s  ich propagáciou 
na príležitostných poštových pečiatkach, 
poštových lístkoch a pod. 

Hneď prvé podujatie v  r. 1996 bola 
spolu s  Knižnicou J. Fándlyho v  Trnave 
príležitostná poštová pečiatka a  vydaný 
poštový lístok k  10. výr. úmrtia básnika, 
zakladateľa katolíckej moderny Rudol-
fa Dilonga. Nasledovali mnohé ďalšie, 
k nim sa pridružili návrhy Slovenskej poš-
te na  vydanie poštových známok, napr. 
k 150. výročiu konskej železnice Bratisla-
va – Trnava a  s  tým spojené aj ich inau-
gurácie (výplatná známka Trnava 5 Sk, Š. 
Moyzes, J. Hollý, M. R. Štefánik, J. Sam-
bucus, naposledy Matej Hrebenda, Andrej 
Radlinský) a propagácia filatelie súťažnou 
výstavou poštových známok. 

Aby sa KF odlíšil od  bývalého klubu, 
zvolili sme jeho označenie TIRNAVIA, 
ktoré sa pre naše mesto používalo na sta-
rých vedutách, zobrazujúcich historické 
staré mesto. Názov Tirnavia so zúbkova-
ným orámovaním pečiatky ako na pošto-
vej známke, lepšie symbolizuje predmet 
našej záľuby. Zamyslel som sa nad tým, 

ako naše slovenské KF dbajú na svoju his-
tóriu a tradície. Zdá sa, že takých klubov 
je ako šafranu. Dobré príklady – Klub 
filatelistov Martinia. A  v  Nitre pred nie-
koľkými rokmi Klub filatelistov Plastika, 
ktorý pôsobil v  tomto významnom pod-
niku. O jeho bohatej činnosti a význame 
pre slovenskú filateliu je hádam zbytočné 
hovoriť, to vie každý. V Bratislave je Klub 
filatelistov ZSF Ladislava Novotného, po-
menovaný po  významnom filatelistovi, 
špecialistovi a autorovi katalógov a príru-
čiek Slovenska a ČSR. V Bytči je činný KF 
vydávajúci štvrťročne časopis Bytčianska 
filatelia a  jeho pečiatka klubu zobrazuje 
erb mesta. Posledným príkladom, ktorý 
spomeniem, je KF ZSF 52-19 Trenčín, ten 
pečiatkou pripomína dominantu mesta 
slávny Trenčiansky hrad. 

Pekným príkladom a  vzorovou čin-
nosťou sa prejavuje v Brne juhomoravský 
klub filatelistov Alfonza Muchu Brno. 
A raritou je označenie výborného krúžku 
mladých filatelistov v Znojme, ktorý je po-
menovaný ako KMF Fera Horniaka, náš-
ho slovenského grafika a rytca poštových 
známok.

Neviem, či ešte treba pokračovať 
v  podobnom duchu výpočtom takýchto 
príkladov z  iných miest – spomínam si 
na  jedno zasadanie Západoslovenského 
združenia KF, kde sa predseda klubu fila-
telistov na Brezovej pýtal, čo majú urobiť 
alebo koho žiadať o  pomenovanie klubu 

KLUBY FILATELISTOV, 
ICH PEČIATKY A NÁZVY

Malá úvaha o nevyužívaných možnostiach 
v činnosti a v propagácii 

Mgr. Ján Mička
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Laureát Ceny ZSF za rok 2016

Pán Alexander Urminský 
sa začal venovať filatelii 

ako malý chlapec v  rodnej 
obci vo Veľkých Ripňanoch. 
Vážnejšie po  nástupe do  za-
mestnania v  Piešťanoch. 
Popri zbieraní českosloven-
ských známok zbieral znám-
ky Slovenského štátu, OSN, 
Interkozmos, lode a  mince 
na zámkach. 

Prvý exponát vystavoval v  Kremnici 
na výstave v Múzeu mincí a medailí, kde 
získal malú postriebrenú medailu. Expo-
nát Mince vystavoval na súťažných výsta-
vách spolu 15x, na propagačných 7x. Naj-
vyššie ocenenie získal v  Chorzowe 2001 
veľkú striebornú medailu a v Trnave 2008 
pozlátenú medailu. 

Venuje sa viac rokov zbieraniu lis-
tinných dokumentov, ale aj známok 
a  pohľadníc dokumentujúcich históriu 
mlynárstva. Exponát MLYNY bol na  sú-
ťažných výstavách 11x, okrem Slovenska 
tiež v Budapešti, Viedni, Washingtone, 2x 
v Poľsku a v Paríži v roku 2014. Najvyššie 
hodnotenie získal v  roku 2010 v  Rišňov-
ciach (pozlátenú medailu) a  vo Washin-
gtone na  svetovej výstave získal veľkú 
striebornú medailu.

V  roku 1990 bol oslove-
ný na  prípravu budúceho 
člena porotcov ZSF. Prá-
cu odovzdal v  r. 1996 a  v  r. 
2000 záverečnú prácu, ktorá 
bola rozšírená o  akumuláciu 
a  obeh peňazí. Za  obdobie 
činnosti v  komisii porotcov 
ZSF pracoval na 25 výstavách 
usporiadaných ZSF.

V  rámci klubu filatelistov 
zorganizoval v Piešťanoch v roku 2011 Dni 
filatelie Slovenska, propagačné výstavy 
v miestnych kultúrnych inštitúciách. Pub-
likoval vo Filatelii, Slovenskej filatelii, Mar-
tínii, Košice vo filatelii, Perfín a  najväčší 
počet článkov publikoval v Zberateľovi.

Zorganizoval a zúčastnil sa na filatelis-
tických výstupoch ZSF na vrchy Slovenska 
od prvého na Kriváň, Ďumbier, Poludni-
cu, Sitno, Poľanu, Kráľovú hoľu, Veľký 
Choč, Starú Bystricu s Výchyľovkou, Zo-
bor a Veľký Rozsutec. 

Pri príležitosti vydania nových sloven-
ských poštových známok zorganizoval 
ich uvedenie: Kostolec Ducové, Piešťany, 
Moravianska Venuša, Historická pošto-
vá schránka, Lanx z  Krakovian a  obraz 
A. Muchu v Piešťanoch.

- redakcia -

menom M. R. Štefánika. Predseda zdru-
ženia Miroslav Ňaršík hneď vysvetlil, že 
je to vecou klubu, prerokovaním a schvá-
lením členskou schôdzou. Zatiaľ sa tak 
nestalo. 

Samozrejme, prijatie čestného názvu, 
jeho symbol a označenia klubu menom vý-
znamnej osobnosti je veľkým záväzkom. 
Neochabnúť vo svojej činnosti, nerobiť iba 

pre efekt, ale vykonávať činnosť, dôstoj-
ne reprezentujúcu meno osobnosti alebo 
zvolený čestný názov. Hneď ma napadá, že 
agilný klub v Močenku s iniciatívnym Jož-
kom Kútnym by si zaslúžil pomenovanie 
po sv. Gorazdovi.

Tak čo, vážení funkcionári klubov, za-
myslíte sa nad tým? Odporúčam pokúsiť 
sa o to...

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Mgr. Ján Mička – 75 rokov

Ak sa povie filatelia a  Tr-
nava, isto sa vám vynorí 

meno – Ján Mička. Tento fila-
telistický lokálpatriot sa pošto-
vej známke venuje od  detstva 
a  táto záľuba sa ho stále drží. 
Aj napriek konkurencii iných 
záujmov mládeže presadzuje 
názor, že poštová známka pre-
žije aj počítačovú dobu, a preto 
sa filatelisticky stále aktivizuje. 

Narodil sa 28.2.1943 v  Tr-
nave a  v  tomto prvom slobodnom kráľov-
skom meste na  Slovensku prežil všetky 
roky svojho života. Sústavne vedie krúžok 

mladých filatelistov, bol za-
kladajúcim členom a  dlho-
ročným predsedom KF ZSF 
Tirnavia. Stal sa členom Rady 
ZSF a predsedom komisie mlá-
deže. Organizoval kongresy 
mladých filatelistov, vrátane 
filatelistických olympiád, rea-
lizoval úspešné výstavy pošt. 
známok (Krajská výstava Tr-
nava ´88, propagačná výstava 
Tirnavia 2000, regionálna vý-

stava Tirnavia 2008 s medzinárodnou účas-
ťou). Inicioval vydanie viacerých poštových 
známok a  pečiatok s  trnavskou tematikou. 

Norbert Feiner - 95 rokov

Vzácne životné jubile-
um 95 rokov oslávil pán 

Norbert Feiner. Je najstarším, 
dlhoročným členom Zväzu 
slovenských filatelistov. Naro-
dil sa 20. marca 1923 v  Trna-
ve. Je čestným členom Klubu 
filatelistov  52-22 v  Leviciach, 
do ktorého vstúpil v roku 1947. 
Od roku 1951 pracoval ako ta-
jomník klubu. Venoval sa po-
pri tejto práci aj športu a iným 
činnostiam. Bol zanietený a činorodý filate-
lista, ktorý tejto záľube bol oddaný vyše pol 
storočia. V  roku 1957 založil prvý krúžok 
mladých filatelistov a  túto záslužnú prácu 
ako jeho vedúci dlhé roky vykonával. Za jeho 
činnosťou treba vidieť organizovanie a spo-
luorganizovanie radu filatelistických podu-
jatí a výstav, mládežníckych kongresov a sú-
ťaží. Veľa rokov pracoval aj ako funkcionár 
Zväzu slovenských filatelistov v  krajských 
orgánoch ako i v orgánoch Ústredného vý-
boru ZSF i ZČSF. S jeho prvým exponátom 

mal premiéru na  Celoštátnej 
výstave poštových známok 
Zvolen 1959. V časopise Filate-
lie bolo vtedy napísané o tom-
to exponáte, že z  celého radu 
námetových zbierok vynikol 
exponát pána Norberta Feinera 
Šport z Levíc. Získal zaň strie-
bornú medailu a  čestnú cenu 
za najlepší exponát v triede ná-
metovej filatelie.

Za  jeho svedomitú prácu 
v prospech slovenskej filatelie mu bol udele-
ný Zlatý čestný odznak ZSF, ako aj najvyššie 
zväzové vyznamenanie Cena Zväzu sloven-
ských filatelistov. 

Milý pán  Norbert Feiner, dovoľte, aby 
sme sa Vám úprimne a  srdečne poďakovali 
za Vašu obetavú a nezištnú prácu, ktorú ste 
po celé roky vykonávali pre Zväz slovenských 
filatelistov a celú organizovanú filateliu. Pra-
jeme Vám ešte veľa pevného zdravia, šťastia, 
spokojnosti a filatelistického potešenia.

- iv-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Z  inaugurácií poštových známok uvediem 
aspoň: Zdenka Schelingová, Poľná pošta 
Hrnčiarovce, Ján Hollý, Trnava, J. Sambu-
cus, S. Zrubec, Sv. Ján Krstiteľ, Matej Hre-
benda, Andrej Radlinský, 150 rokov konskej 
železnice a i. Navrhol vydanie 1. slovenské-
ho pigeongramu – Kalokagatia a  detskej 
hry pexeso z poštových známok. Jeho pub-
likačná činnosť je medzi filatelistami dobre 
známa, prispieva do Spravodaja Sv. Gabriela, 
ako aj do  niektorých súčasných interneto-
vých portálov. Zúčastnil sa besied o filatelii 
a práci s mládežou v RTVS. Svoje skúsenosti 
spracoval v  publikácii Pedagogika v  práci 

vedúceho KMF a podieľal sa autorsky na vy-
daní knihy Ako začať zbierať známky.

Za  svoju dlhoročnú činnosť vo filatelii 
obdržal Poctu ministra dopravy a výstavby 
SR, Zlatý odznak ZSF, Cenu mesta Trnava, 
pamätnú medailu J. M. Hurbana predsedu 
TTSK, certifikát MOV J. A. Samarancha 
za podporu olympizmu a iné. 

Ako predseda ďalšieho KF v Trnave mu 
želám predovšetkým veľa zdravia do ďalších 
filatelistických rokov a teším sa na vzájomnú 
spoluprácu našich KF i v budúcnosti. 

Miroslav Baluška, 
predseda KF 52-20 Trnava

Jubilant Miroslav Ňaršík

Dňa 10. februára 2018 oslá-
vil okrúhle životné jubi-

leum 70 rokov pán Miroslav 
Ňaršík. Aktívnej organizova-
nej filatelistickej činnosti sa 
venuje už takmer 40 rokov a je 
činný vo vrcholných orgánoch 
našej organizácie, kde pôso-
bí od  roku 2007 ako predseda 
Zväzu slovenských filatelistov. 
Prešiel viacerými významný-
mi funkciami vo zväze (pod-
predseda ZSF, predseda ZKF ZsR, člen Pred-
sedníctva ZSF a  v  súčasnosti predseda ZSF 
a člen Rady ZSF). Pred 37 rokmi založil Klub 
filatelistov 52-51 pri Plastike, a.s., v  Nitre, 
kde vykonával funkciu tajomníka klubu. 
Pravidelne sa zúčastňuje klubových stretnu-
tí i  stretnutí v  Klube Františka Horniaka. 
Zbiera najmä filatelistické materiály s histó-
riou Nitry a  nitrianskeho okolia. Všetci ho 
poznáme ako zanieteného aktívneho filate-
listu a funkcionára, ktorý veľa svojho voľné-
ho času trávi prácou a organizáciou rôznych 
filatelistických aktivít a  podujatí na  celo-
slovenskej, ale i  medzinárodnej úrovni. Vo 
funkcii predsedu ZSF nadviazal dobrú spo-
luprácu s viacerými národnými zväzmi fila-

telistov v  okolitých krajinách, 
ktoré v rámci dobrých partner-
ských vzťahov aj navštevuje. 
Intenzívne pracuje na katalogi-
zácii a histórii všetkých výstav 
usporiadaných klubmi filatelis-
tov na Slovensku.

Venuje sa už dlhé roky orga-
nizovaniu propagačných  i  sú-
ťažných výstav na rôznej úrovni 
(regionálne, národné i  medzi-
národné). Výstavy a  podujatia, 

ktoré organizuje, majú vysokú účasť, dobrú 
odozvu a úspech u filatelistov, umelcov, me-
dzi zúčastnenými hosťami a verejnosťou.

Za jeho obetavú prácu mu bol udelený Zla-
tý čestný odznak Zväzu slovenských filatelis-
tov. Pánovi Miroslavovi Ňaršíkovi úprimne 
ďakujeme za  všetko, čo vykonal v  prospech 
organizovanej filatelie na  Slovensku, za  jeho 
nezištnú a  svedomitú prácu predsedu Zväzu 
slovenských filatelistov i  za  prácu v  klube fi-
latelistov. Do ďalších rokov mu v mene Rady  
i  členov ZSF   prajeme hlavne veľa dobrého 
zdravia, spokojnosti, neutíchajúceho elánu 
a rodinnej pohody, veľa pekných chvíľ v kruhu 
priateľov poštovej známky.

-iv-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Okrúhle jubileum Ing. Zdeňka Baligu

Množia sa okolo mňa ju-
bilanti s nulou na konci. 

A  od  šestky s  nulou zaplňujú 
kategóriu, ktorú sme za  čias 
v  klube našej mladosti nazý-
vali „starí páni“. Pozerali sme 
na  nich s  rešpektom, čakali 
sme, čo povedia, aby sme sa 
z filatelie niečo od nich naučili.

 A teraz nám dobre padne, 
keď nás občas na  trhu osloví 
predavačka „mladý pán, kúp-
te si...“ 

Je to krásny kompliment, no vieme, že 
čas sa nedá nezastaviť.

Milý Zdeno, dozrel si do veku, keď sa mô-
žeš smelo pozrieť i dozadu i dopredu.

Poznáme Ťa ako organizá-
tora filatelistického života vo 
východoslovenskom regióne, 
člena Rady ZSF, šéfredakto-
ra nášho zväzového časopisu 
Spravodajca ZSF i autora mno-
hých zaujímavých článkov.

Želáme Ti, aby si s  elánom 
„mladého pána“ a  skúsenosťa-
mi seniora filatelistu ešte dlho 
slúžil filatelii, aby sme sa s Tvo-
jím menom ešte mnoho rokov 

stretávali na stránkach nášho časopisu. 
Preži roky, ktoré Ťa čakajú, v  dobrom 

zdraví a v potešení zo života.
Za všetkých filatelistov Ti k šesťdesiatke 

všetko najlepšie želá
Ľubomír Floch

Odišiel akad. mal. Ján Švec 

Ján Švec sa narodil 1.2.1930 v  Bánovciach 
nad Bebravou v  rodine Emanuela Šveca, 

ktorý bol v Bánovciach nad Bebravou pred-
nostom poštového úradu. Bol absolventom 
Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Svoju tvorivú 
činnosť ako výtvarník orientoval aj do heral-
dickej tvorby. Jeho diela boli prezentované 
na spoločných výstavách v 12 mestách na Slo-
vensku. V Trenčíne na Trenčianskom hrade 
v  roku 1991 a  v  18 mestách v  10 krajinách 
Európy a Ameriky. Medzi inými je autorom 
obecných symbolov /erb a vlajka/ obce Veľké 
Leváre, ktoré schválila heraldická komisia 
MV SR v roku 1991. Svoju tvorbu orientoval 
do geometrických kombinácií. Medzi hlavné 
diela patria Pokojná krajina, Večer, Popolud-
nie, Veterná družica, Tri domy, Dotyky, Vý-
stražné znamenia, Krajina vychádzajúceho 
slnka, Prenikanie, Zelená a červená a Veľký 
faraón. Do  známkovej tvorby Slovenska sa 
zapísal návrhom poštových známok emisie 

Ochrana prírody - Dravé vtáky - Orol skal-
ný, Sokol sťahovavý a  Výr skalný vydané 
4.7.1994. Nasledoval návrh poštovej známky 
Hrad Trenčín. Jej uvedenia sa autor zúčast-
nil 12.9.1995 v  Posádkovom klube Trenčín 
(Dom armády), pri ktorej predstavil svoju 
voľnú tvorbu charakterizovanú geometric-
kými kombináciami kružníc, trojuholníkov, 
mnohouholníkov a  pod. Jeho spolužiakom 
v  Základnej škole v  Bánovciach nad Bebra-
vou bol Jozef Vacek (1930 - 2012), dlhoročný 
zberateľ a  vystavovateľ poštových známok 
a  dokladov poštovej histórie, funkcionár 
KF 22 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín, 
predseda Zs KV ZSF, člen ÚV ZSF a  ÚV 
ZČSF. Akad. mal. Ján Švec zomrel 20.11.2017 
v Bratislave vo veku 87 rokov. Odišiel človek 
vzácnych charakterových vlastností. Tvorca 
moderného výtvarného smeru. 

Česť jeho pamiatke! 
Jozef Korený
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Keď odchádza priateľ

Každá rozlúčka, hlavne 
tá nečakaná, ktorú si aj 

nám, Juraj, priniesol, je taká 
bolestivá, ťažká a  nepríjem-
ná. Zvlášť vtedy, keď naše 
stretnutia bývali tak často 
pravidelné. Či už pri rodin-
ných posedeniach, záujmovo-
-zberateľských činnostiach, 
filatelii, ktorej si sa začal ve-
novať už od 11.4.1965. Bol si 
naším najstarším osemdesiatpäťročným 
členom organizovanej galantskej filatelie 
a držiteľ zlatého ČO ZSF. Spomínam si, 
ako si ma presviedčal na  rybolov, ktoré-
ho si bol veľkým fanúšikom. Prehovoril 
si ma, aby som sa stal členom rybárskeho 
zväzu, presviedčal si ma, budeme chodiť 
spolu chytať ryby. Bol som, hoci ani jednu 
rybu sme spolu nechytili, okrem tej, ktorú 
som mal doma v bazéne a nebolo ju treba 
po  chytení evidovať v  rybárskom lístku, 
ale po úprave na grile chuťovými kanálik-
mi. K tomu dobré vínko a čas ubiehal. 

Na filateliu som Ťa zasa prehováral ja, 
keď som zistil, že si ju prerušil v šesťdesia-
tych rokoch. Vtedy bolo obdobie, keď sa 
Ti spoločnosť vyhýbala ako nežiaducemu 
z dôvodu Tvojho prenasledovania a poby-
tu v PTP. Boli to zvláštne chvíle, keď si sa 
pýtal, či sa nebojím s Tebou stretávať. Bolo 
to práve vtedy, keď boli obdobia zvlášť 
v rokoch 1975 až 1980 veľmi zvláštne, ťaž-
ké a  nepochopiteľné. Vytvorilo sa zvlášt-
ne priateľstvo aj tých prenasledovaných 
z rôznych príčin. Aj tých označených ako 
„krížikárskych“. Debaty, výmeny názorov, 
pochopenia, doplnenia a nové informácie 
nedali dlho čakať na zmeny. Tie sa naraz 
otvorili, zvírili okolie, zmietli mnohých 

a  priniesli nové kamarátstva 
a  priateľstvá. Formoval sa 
nový kolektív, nové starosti, 
nové úlohy, nové predsavza-
tia. Ba aj tí, ktorí boli doteraz 
mimo nás. Zvláštna to doba. 

Nové jarné dni priniesli 
aj nové vzťahy, rozhovory, 
záujmy a  aj nové udalosti. 
Kruh sa naplnil a  začal sa 
uzatvárať. Objavili sa choro-

by, drobné zneistenia, postupné obme-
dzenia, vytratené priateľstvá. Okolie sa 
stávalo redším, ľahko prenikajúcim, pre-
tekajúcim pomedzi prsty. Nastali zmeny 
a straty vzťahov, ubúdalo vecí potrebných 
a hlavne osobných, opúšťali nás nečakané 
odchody známych. Vzťahy redli a poma-
ly zanikali. Zostali len tí najbližší, jeden 
dom, jeden byt, jedna posteľ a  jedna ná-
dej. Tá jediná stále zostáva. Nádej v Boha, 
nádej lásky, nádej svetla, nádej sna. Tá zo-
stáva ako posledná. 

Keď odišli najbližší, priestor sa vypra-
táva, zostane samota, bolesť a  túžba tak 
vzdialená a  pritom tak blízka. Zostane 
človek sám, sám so sebou a svojimi staros-
ťami. Tie už nemusia nikoho trápiť. Zo-
stali v  spoločenstve s  Bohom, vzdialenej 
blízkej budúcnosti i v nádeji, že sa stretnú 
v nedohľadne s plným pochopením, poko-
rou a bázňou Božou.

19. 2. 2018 odišiel človek Juraj Fekete, 
filatelista, poľovník, rybár, priateľ, kama-
rát, hrdina či slaboch. Každý podľa svojich 
zásluh, skutkov a predsavzatí.

Boh buď s Tebou, Jurko, náš!
Budeme na Teba spomínať, budeš nám 

chýbať.
Priatelia filatelisti 
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INZERCIA ZSF

• Kúpim celistvosti Grécka, Portugalska 
a  Fínska z  obdobia II. svetovej vojny. 
J. Korený, Soblahovská 1111/ 39, 911 01 
Trenčín. 

• Doplním Vašu zbierku známok zodpo-
vedne a kvalitne z  týchto štátov: Vati-

Známková tvorba Slovenskej republiky 2018 - I. štvrťrok Známková tvorba Slovenskej republiky 2018 - I. štvrťrok

Titulná strana obálky
Obálka prvého dňa (FDC 651) 
25 rokov Slovenskej republiky.

Autor návrhu známky, rytiny a pečiatok: 
akad. maliar. doc. Martin Činovský, Art.D. 

Viac informácií nájdete na s. 6 
v tomto časopise.

2. 1. 2018 * 25. výročie vzniku Slovenskej 
republiky * príležitostná známka * N+R: 
M. Činovský * OTp+OF PTC * PL: 10 ZP, 
TF: 1 PL * papier FL * RZ 11 ¾ * FDC N: 
M. Činovský, OF Kníhtlač Gerthofer * ná-
klad: 200 tis. (20 tis. PL).

5. 1. 2018 * Cintorín rumunskej kráľov-
skej armády vo Zvolene * príležitostná 
známka, spoločné vydanie s Rumunskom 
* N: M. Vămăşescu * OF Tiskárna Hra-
dištko * PL: 8 ZP, TF: ? PL * papier BP * HZ 
13 ½ * FDC N: P. Augustovič, OF Kníhtlač 
Gerthofer * náklad: 240 tis. (30 tis. PL).

Numizmatická obálka

23. 2. 2018 * XII. zimné paralympijské hry 
v PyeongChangu * príležitostná známka * 
N: I. Piačka * OF Tiskárna Hradištko * PL: 
50 ZP, TF: 2 PL * papier BP * KHZ 13 ½ * 
FDC N: I. Piačka, R: R. Cigánik, OTp Tis-
kárna Hradištko * náklad: 200 tis. 25. výročie vzniku Slovenskej republiky

16. 2. 2018 * Kultúrne dedičstvo Sloven-
ska: Bratislava * výplatná známka * N: 
P.  Augustovič, R: R. Cigánik * OTr+HT 
PTC * PL: 100 ZP, TF: 2 PL * papier FLA 
* RZ 11 ¾ : 11 ¼ * FDC N: P. Augustovič, 
R: R. Cigánik, OTp Tiskárna Hradištko * 
náklad: 2 mil.

27. 2. 2018 * Veľká noc 2018: Paramenty – 
liturgické textílie * príležitostná známka * 
GÚ: V. Rostoka * OF Tiskárna Hradištko * 
PL: 40 ZP, TF: 1 PL; ZZ: 10 ZP, TF: 3 ZZ * sa-
molepiaci papier OZ (PL), samolepiaci papier 
BP (ZZ) * vlnitý výsek 9 ½ : 9 ¾, ZP na PL 
oddelené čiarkovým priesekom 5 * FDC N: 
V. Rostoka, OF BB Print * náklad: 1,8 mil. (1,5 
mil. v úprave PL t.j. 37,5 tis. PL, 30 tis. ZZ).

14. 3. 2018 * Osobnosti: Karol L. Zachar 
* príležitostná známka * N: M. Žálec Var-
cholová * OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 
ZP, TF: 2 PL * papier BP * HZ 13 ½ * FDC 
N: M. Žálec Varcholová, R: J. Česla, OTp 
Tiskárna Hradištko * náklad: 200 tis.

1. 3. 2018 * Osobnosti: Adam František 
Kollár * príležitostná známka * N+LR: 
J. Česla * OF Tiskárna Hradištko * PL: 8 
ZP, TF: 4 PL * papier BP * HZ 13 ½ * FDC 
N+R: J. Česla, OTp Tiskárna Hradištko * 
náklad: 240 tis. (30 tis. PL).

19. 1. 2018 * XXIII. zimné olympijské hry 
v PyeongChangu * príležitostná známka * 
N: P. Uchnár OF Tiskárna Hradištko * PL: 
50 ZP, TF: 2 PL * papier BP * KHZ 13 ½ * 
FDC N: P. Uchnár, OF Kníhtlač Gerthofer 
* náklad: 200 tis.

651) Bratislavský hrad, štátny znak SR, zástavy SR a EÚ

651 1,60 € viacfarebná........................  1,60
651  PL (108 x 165 mm) .......................................16,00
651  FDC  ..............................................................2,50
651  PaL  .............................................................. 1,61
651  numizmatická obálka ...................................8,00

652) Pomník rumunskej armády vo Zvolene

652 1,30 € viacfarebná........................  1,30
652  PL (110 x 136 mm) .......................................10,40
652  FDC  ..............................................................2,20

653) Lyžiarka zjazdárka

653 1 € viacfarebná .............................  1,00
653  FDC  .............................................................. 1,90
653  NL  .............................................................. 0,91

654) Budova VÚB Mlynské Nivy (1996), Bratislava

654 1,45 € viacfarebná ........................  1,45
654  FDC  ..............................................................2,35

655) Alegorická kresba zrakovo postihnutej lyžiarky 
s navádzačkou

655 1 € viacfarebná .............................  1,00
655  FDC  .............................................................. 1,90
655  NL  .............................................................. 0,91

656) Prikrývka kalicha s motívom pelikána zo zbierok SNM

656 T2 50g (0,50 €) viacfarebná ........  0,50
656  FDC  .............................................................. 1,40
656  ZZ  ..............................................................5,00
656  CP  ..............................................................0,90
Poznámka
Známky z PL a zo ZZ je možné odlíšiť podľa papiera: 
OZ (známka z PL), BP (známka zo ZZ).

657) Adam František Kollár (1718 – 1783) – slovenský 
právny historik, cisársko-kráľovský radca a  riaditeľ 
Kráľovskej dvornej knižnice vo Viedni

657 0,50 € viacfarebná .......................  0,50
657  PL (153 x 88 mm) ...........................................4,00
657  FDC  .............................................................. 1,40

658) Karol Legény Zachar (1918 – 2003) – slovenský he-
rec, divadelný režisér a pedagóg

658 0,70 € viacfarebná ........................  0,70
658  FDC  ..............................................................1,60

kán, Španielsko, Maďarsko a Monako. 
Zároveň hľadám kvalitný filatelistický 
materiál z oblasti Spiša. 

 Ján Nyéki, Nábrežná 2, 
 060 01 Kežmarok, 
 tel.: 052-452-4871.

Odišiel pán Jozef Hudáč

Šestnásteho decembra 2017 
vo veku 74 rokov odišiel 

pán Jozef HUDÁČ do filatelis-
tického nebíčka. Zakladajúci 
člen a prvý predseda klubu fi-
latelistov pri ZV ROH Plastika 
Nitra od  roku 1981 do  2003. 
Nechýbal pri všetkých filate-
listických aktivitách klubu. 
Zberateľ poštových známok 
Slovenského štátu, Českoslo-
venska, Česka a  Slovenska. 

Aktívne sa venoval esperantu 
a  zbieral a  vystavoval expo-
nát o  esperante. Stretli sme sa 
s ním v r. 2016 na 101. svetovom 
kongrese esperanta v  Nitre 
a  na  propagačnej filatelistickej 
výstave k 35. výročiu založenia 
nášho klubu v  Galérii Mlyny 
v  roku 2016. Jožko, ďakujeme 
Ti a  nezabudneme na  Teba. 
Česť Tvojej pamiatke!

Výbor KF 52-51 Nitra

Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom, budo-
vaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike uverejňujeme inzerciu 
členov ZSF bezplatne, v  jednom čísle jeden inzerát na  člena. Obchodné 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 inzerátu alebo reklamy v časopise.
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