www.slovenskafilatelia.sk

ISSN 1338-2098

2017

R A D VA N S K Ý J A R M O K

V ý t va rný n áv rh
a k a d. m a l i a r Pe t er Uchn á r

3

Známková tvorba Slovenskej republiky 2017 - III. štvrťrok

2017, 7. 7. * Andrej Radlinský (Osobnosti) * príležitostná známka * N: R. Brun, R:
Ľ. Žálec * OTp+OF PTC * PL: 8 ZP, TF: 1
PL * papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N: R.
Brun, R: Ľ. Žálec, OTp TAB * náklad: 400
tis. (50 tis. PL).

637) Andrej Radlinský (1817 – 1879)

2017, 7. 9. * Šport: A. Kvašňák, V. Nedomanský, J. Torma * príležitostná známka * N: I.
Piačka * OF PTC * PL: 25 ZP + 25 K v šachovnicovom usporiadaní, TF: 4 PL * papier
FL * HZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC N: I. Piačka, R: R.
Cigánik, OTp PTC * náklad: 900 tis.

639) Futbalista A. Kvašňák (1936-2007), hokejista
V. Nedomanský (nar. 1944), boxer J. Torma (1922-1991)

637
1,30 € viacfarebná........................ 1,30
637 PL
(165 x 118 mm) .................................10,40 K) portréty a mená športovcov
637 FDC ..............................................................2,20 639
1 € viacfarebná ............................. 1,00
639 FDC .............................................................. 1,90
639 NL
.............................................................. 0,91

2017, 4. 9. * Bienále ilustrácií Bratislava
2017 * príležitostná známka * GÚ: V. Rostoka * OF PTC * PL: 35 ZP, TF: 2 PL * papier FL * KHZ 11 ¼ * FDC GÚ: V. Rostoka
OF Kasico * náklad: 350 tis.

638) Ilustrácia V. Klímovej

638
0,50 € viacfarebná ....................... 0,50
638 FDC .............................................................. 1,40
638 CM ..............................................................0,96

Kupóny a spojky

639
639
639
639
639
639

KĽ
..............................................................1,00
KP
..............................................................1,00
KH ..............................................................1,00
KD ..............................................................1,00
S vodorovne ...................................................2,00
S zvisle ............................................................2,00

Titulná strana obálky
Emisia Radvanský jarmok.
Medovníkove srdce. Výtvarný návrh
akad. maliar P. Uchnár.
Na titulnej strane je zobrazená
montáž vytvorená z rohových známok
originálneho tlačového listu o 35 známkach
a príležitostnej pečiatky PPP 52/17.
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ÚVODNÍK

M

Aký si, Spravodajca?

ilí čitatelia, v rukách práve
držíte nové číslo nášho periodika. Znova trochu meškáme,
za čo sa vám veľmi ospravedlňujem. Je to spôsobené tak trochu
dlhším elektronickým rokovaním Rady ZSF, ktoré skončilo až
v októbri a z ktorého závermi sme
vás chceli oboznámiť, no taktiež
z pracovne časovými problémami redakcie. Verím, že tohtoročné štvrté číslo vyjde v plánovanom termíne a bude k dispozícii pri oslavách
Dňa známky a filatelie v Bratislave.
Redakciu Spravodajcu už dlhšie obdobie trápi problém spätnej väzby od vás, váš
názor na naše periodikum. Preto sa na vás
obraciame znova s otázkami, ako hodnotíte náš časopis? Radi ho čítate? Nachádzate
v ňom dostatočný rozsah informácií pre
svoju záľubu – filateliu? Nechýbajú vám
v ňom informácie, ktoré by ste mohli využiť
pri zveľadení svojej zbierky alebo exponátu?
Určite váš názor na naše periodikum nám
pomôže zvýšiť kvalitu jeho obsahu.
Tiež sa obraciam na vás ako na členov klubov filatelistov, napíšte o svojich klubových
aktivitách. Nielen preto, že sa pochválite so

svojou činnosťou a prezentujete svoj klub filatelistov, ale aj
preto, že dáte podnet a návod
ostatným klubom ako uskutočňovať zaujímavé a hodnotné filatelistické aktivity.
A čo si môžete prečítať
v tomto čísle? Okrem už pravidelných informácií o vydaných slovenských známkach
a príležitostných poštových
pečiatkach sa viac dozviete o pripravovaných výstavách Nitrafila 2018, Praga 2018
a C-S Salón 2018 Bratislava. V rubrike „Naša
mládež“ je uverejnená reportáž z Dní mladých filatelistov a tiež výsledky filatelistickej
olympiády mládeže.
Budúce číslo bude zamerané viac na slovenskú známku. Veď vo štvrtom štvrťroku
vyšli a ešte budú vydané nádherné nové
známky, ktoré si zaslúžia byť prezentované
na slávnostných inauguráciách či uvedeniach. A práve z týchto akcií vám prinesieme
reportáže. Tiež sa dozviete, ako prebiehali
Dni filatelie Slovenska v Spišskej Novej Vsi.
Určite to bude zaujímavé čítanie.
Ing. Zdeněk Baliga
vedúci redaktor

Viete, čo znamená skratka PostEurop?

S

krýva sa za ňou organizácia s názvom
Asociácia verejných európskych poštových operátorov. Je spolupracujúcou organizáciou so Svetovou poštovou úniou, známou
pod skratkou UPU.
PostEurop vznikla v roku 1993, aby sa
zjednodušil poštový styk v Európe, za ktorý
bol predtým zodpovedný CEPT. (European
Conference of Postal and Telecommunications
Administrations , skratka CEPT je akronym
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jej francúzskeho názvu). Poznáme ju z každoročnej emisie známok EUROPA vydávanej
od roku 1965. Centrála organizácie je v Bruseli (Belg). V súčasnosti má organizácia s webovou stránkou www.posteurop.org 52 členov (https://en.wikipedia.org/wiki/PostEurop).
(ljf)
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z 9. zasadnutia Rady ZSF, ktoré sa uskutočnilo
elektronicky v dňoch 8. 9. 2017 až 2. 10. 2017
I. RADA ZSF BERIE NA VEDOMIE:
1) Plnenie provizórneho rozpočtu ZSF
na rok 2017 do 31. 8. 2017
2) List KF 53 – 19 Žilina
II. RADA ZSF SCHVAĽUJE:
1) Usporiadanie 2. snemu ZSF v Trenčíne
2) Usporiadať 2. slovensko – českú filatelistickú výstavu NITRAFILA 2018
3) Národného komisára za ZSF na Svetovú filatelistickú výstavu ISRAEL 2018
MUDr. Petra Osuského, CSc.
4) Národného komisára za ZSF na 2. slovensko – českú filatelistickú výstavu NITRAFILA 2018 RNDr. Vojtecha Jankoviča
III. RADA ZSF UKLADÁ:
1) Vypracovať finančnú analýzu ZSF
zodpovední: tajomník ZSF a Ing. Zdeněk
Baliga
termín: 31. 10. 2017

2) Doplniť adresár KF
zodpovední: predsedovia ZKF Ba, SsR
a VsR ZSF
termín: 15. 10. 2017
3) Napísať odpoveď a odoslať list MDV SR
ohľadne návrhu na poštovú známku
k 50. výročiu založenia ZSF
zodpovedný: predseda ZSF
termín: 6. 10. 2017
4) Oboznámiť SČF s usporiadaním 2. slovensko – českej filatelistickej výstavy
a požiadať o nominovanie národného
komisára za SČF
zodpovedný: predseda ZSF
termín: 6. 10. 2017
5) Odoslať odpoveď KF 52-19 Žilina list
od novozaloženého KF 52 – 58 Žilina
zodpovedný: predseda ZSF
termín: 6. 10. 2017

ZNÁMKOVÁ TVORBA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY V III. ŠTVRŤROKU 2017
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

V

3. štvrťroku vyšli 4 známky (Pofis 637
– 640) venované štyrom osobnostiam
a dvom udalostiam. Každá zo známok je
zaujímavá buď výpovednou hodnotou o ich
živote, či o udalostiach na nich zobrazených. Vyšla prvá trojuholníková známka
v zaujímavom usporiadaní na TL. Známka o športe je venovaná trom osobnostiam
a nie jednej, ako bolo zaužívané. Netradičná
je tiež jej tlač v Bratislavskej tlačiarni Kasico,
a.s. Zvykli sme si, že naše známky sa tlačia
v Prahe.
2017 / 3

V tomto článku som sa dotkol problémov, ktoré dlhšie rezonujú v mysliach členov
nášho zväzu. Rozsah tejto rubriky neumožňuje širšiu diskusiu o ich požiadavkách, ale
bolo by užitočné, aby sa o nich diskutovalo
v samostatnej kapitole. Zväz vyvolal v roku
2004 v rámci XXI. Dní filatelie Slovenska
v Bratislave diskusiu o zásadách vydávania
slovenských poštových známok. Jednou
z tém bola aj ich náklady a nominálne hodnoty. Je to písomne zachytené v zborníku
prednášok (náklad 100 ks, 103 str.). Záver
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bol jednoznačný: známková tvorba je predovšetkým podmienená jej prevádzkovými
potrebami Slovenskej pošty a filatelisti nie
sú odborníci na túto oblasť. Cítime potrebu
pod dojmom faktov zo známkovej tvorby
posledných rokov znova upozorniť na tento
problém. Bolo by potrebné znova diskutovať o korelácii medzi prevádzkovými záujmami Slovenskej pošty, a.s., jej obchodnej
organizácie Pofisu, o štátno-propagačnom
záujme Ministerstva dopravy a výstavby
SR na jednej strane, so záujmami filatelistov na strane druhej. Dať do súlady záujmy
všetkých zainteresovaných zložiek nie je
ľahké. Prevádzka SP by mala mať záujem
vydávať známky v takej skladbe nominálnej
hodnoty, aby platilo pravidlo „jedna tarifa
– jeden úkon“. Malo by sa dôsledne prejsť
na emisie výplatných známok s nominálnou hodnotou s uplatnením hore uvedeného
pravidla. Tu by mala mať prevádzka pošty
v otázkach nominálnych hodnôt a nákladov
emisií dominantné postavenie. Tieto by sa
mali riadiť predovšetkým skladbou domácich a zahraničných zásielok a ich počtu.
Príležitostné známky by mali mať okrem
prevádzkových potrieb prioritne určenie
na štátno-kultúrnu propagáciu a zberateľské
účely s prevažujúcim určením pre zberateľov, filatelistov a obchodníkov so známkami.
V záujme filatelistov je, aby ich koníček bol
príťažlivý nielen pre krásu ich zberateľského
objektu, ale i z pohľadu ich peňaženky. Ich
požiadavky by mal vydavateľ poštových známok poznať a rešpektovať. Keď sa pozrieme
na webové stránky SP (http://www.posta.
sk/stranky/tarifa-sp) a Pofisu (https://www.
pofis.sk/) a porovnáme tam uvedené nominálne hodnoty a náklady zistíme, že údaje
nie sú v zhode s proklamovanými cieľmi,
ktoré známková tvorba ako celok má. Vidieť
tam evidentný rozpor medzi záujmami vydavateľa a väčšinou ich zákazníkov. Neplatí
už zlaté pravidlo Náš zákazník, náš pán? Je
pochopiteľné, že obchodná organizácia Po-
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fis má záujem, aby získala čo najväčšie tržby
od filatelistov, a preto mnohé emisie sú vydávané len pre filatelistov. Existuje pravidlo
SP, a. s., uverejnené v poštovom poriadku, že
všetky pošty 1. triedy sú povinné mať v deň
vydania všetky poštové známky na predaj. Mýlim sa? Bolo toto pravidlo zrušené?
Skúsenosti mnohých filatelistov hovoria, že
panie za priehradkami na poštách mnohé
slovenské známky nepoznajú, lebo pán(ie)
vedúci / vedúce ich neobjednávajú práve
pre zmienený rozpor nominálnej hodnoty
s ich použitím. A je tu jeden dôležitý aspekt,
o ktorom sme ešte nehovorili. Mnohé známky, ktoré majú špecifický zámer propagovať
konkrétnu osobu alebo podujatie, nesplnia
svoju úlohu, pretože ich vysoké nominálne
hodnoty ich vylučujú najmä z vnútroštátneho poštového styku. Niekoľko príkladov je
v tomto článku. Redakcia rada uverejní názory na túto problematiku v ďalších číslach
časopisu.

Osobnosti : Andrej
Radlinský (1817 – 1879)
Slovenská pošta, a.s., vydala 7. júla t.r.
známku (Pofis 637) k 200. výročiu narodenia
A. Radlinského, katolíckeho kňaza, jazykovedca, spisovateľa, vydavateľa, organizátora
náboženského i kultúrneho života na Slovensku. Motívom známky je portrét Andreja Radlinského, spracovaný na základe dobovej kresby českého umelca Jana Vilímka
(1860 −1938), zhotovenej vo Viedni a reprodukovanej v časopise Slovenské pohľady. Autor výtvarného návrhu známky akad. mal.
doc. Róbert Brun a rytec známky Mgr. art.
Ľubomír Žálec, ArtD., predstavili verejnosti
pozoruhodnú žlto-čiernu známku vo forme
upraveného tlačového listu (UTL) s ôsmimi
známkami. Bola vytlačená tlačou z rytiny
v kombinácii s ofsetom v PTC Praha. Nezvyčajná žlto - čierna farebná kombinácia nepochybne priťahuje oči, ale spôsobuje aj isté
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Obr. 1
emocionálne napätie. UTL obsahuje vo svojom strede emblém Spolku svätého Vojtecha
(SSV). Je to roztvorená kniha so zlatorezom
a s majuskulnými písmenami po obidvoch
stranách FIDEI ET SCIENTIAE, nad ktorou
je modré štylizované trojvršie s dvojkrížom
v červenom poli a so zlatou kruhovou žiarou naokolo. Pod knihou sú modré písmená
SSV v šírke a výške knihy s dvoma stuhami
(https://www.ssv.sk/stanovy.xhtml) a textom
Spolok Svätého Vojtecha. So známkou bola
vydaná obálka prvého dňa (FDC 637). Na jej
pečiatke prvého dňa je zobrazená otvorená
kniha z loga SSV ako prostriedku náboženského vzdelávania. Motív prítlače FDC
obálky vytlačenej z rytiny vychádza tiež
z loga, v ktorom je zakomponovaný figurálny motív žehnajúceho sv. Vojtecha prevzatý
z pôvodnej pečate spolku. Dve príležitostné
pečiatky (PPP 37/17 a 41/17) sú vyobrazené
a popísané v rubrike príležitostné pečiatky
v tomto čísle časopisu. Komentáre (9) na webovej stránke Pofisu (www.pofis.sk/forum)
vyjadrujú najmä estetické stanoviská. Žiada
sa ich rozšíriť aj o filatelistické stanovisko.
Ak mala známka priblížiť dielo a život Radlinského v slovenskej spoločnosti, minulo
2017 / 3

sa to účinkom. Výplatná hodnota 1.30 €
(list 1. tr. do 100 g do ČR) je nevhodná nominálna hodnota pre propagáciu osobnosti,
ktorej akčný rádius bol práve na Slovensku.
Neumožňuje ani vytvorenie zmysluplnej
filatelistickej celistvosti pre exponát. Vo
vnútroštátnom použití sa bude vyskytovať
minimálne, možno na balíkových sprievodkách. Viacerí filatelisti si želali rámcovú
perforáciu osembloku, aby UTL pôsobil ako
jeden celok.
Andrej Ľudovít Radlinský (*8.7.1817, Dolný Kubín ,+ 26. 4. 1879, Kúty) sa počas svojho
života usiloval o kultivovanie a pozdvihnuObr. 2
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tie slovenského jazyka i národa. Vynikal mimoriadnym organizačným talentom, prezieravosťou a cieľavedomosťou. V roku 1849
založil Katolícke noviny. Ich vydávanie neskôr prevzal SSV a pod jeho vydavateľskou
taktovkou vychádzajú dodnes. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a po dlhoročnom úsilí založil v roku 1870 v Trnave
Spolok svätého Vojtecha, ktorý nepretržite
funguje dodnes (t.č. má 92 tisíc členov). Jeho
kľúčové literárne dielo sa volá “Nábožné výlevy” (M. Grochálová: www.pofis.sk).
Inaugurácia známky sa uskutočnila v 7.7.2017 v sídle SSV v Trnave. O tejto
udalosti sa dozviete viac v článku J. Mičku
v tomto čísle časopisu. Elegantná pozvánka na inauguráciu poslúžila účastníkom
na vytvorenie príťažlivého pamätného listu (Obr. 1). Viacerí filatelisti si ho venovali
sami sebe. Inaugurácia bola príležitosťou
stretnúť sa a potešiť sa navzájom (Obr. 2, 3
- foto J. Škoda).

ilustrácie V. Klímovej, ocenenej ilustrátorky
z BIB 2015. Ilustrácia je prevzatá z knihy Hlbokomorské rozprávky. K známke bola vydaná obálka prvého dňa (FDC 638) a Carte
maximum (112 CM 638/17).
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) - slovenská výstava ilustrácií detskej literatúry,
je jednou z najväčších svojho druhu na svete. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1967
a odvtedy sa koná v Bratislave raz za dva
roky, vždy na jeseň. Predstavuje mozaiku
najlepších ilustrácií detských kníh z celého
sveta. Usporiadateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a hlavným organizátorom - Bibiána, medzinárodný dom
umenia pre deti. (http://www.snm.sk/?sidel
na-budova-SNM-aktualne-vystavy&clano
k=bienale-ilustracii-bratislava-bib-2017).
Doteraz bolo na Bienále ocenených sedemnásť slovenských ilustrátorov, ktorí získali
celkovo dvadsaťosem cien. Od roku 2013 sa
udeľuje Cena primátora Bratislavy mladému slovenskému ilustrátorovi. V roku 2015
ju získala mladá ilustrátorka Veronika Klímová (*1989). Študovala na Katedre grafiky a iných médií Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave. Už počas štúdia vyšla
jej prvá kniha Hlbokomorské rozprávky. Jej
rozprávkový svet je poetický, živý a veselý.
Ilustrátorka v ňom prepája reálne bytosti
s fantazijnou mystifikáciou. Okrem ilus
tračnej tvorby sa venuje aj úžitkovej grafike
(V. Anoškinová: www.pofis.sk).

Bienále ilustrácií
Bratislava 2017

Šport : A. Kvašňák,
V. Nedomanský, J. Torma

Slovenská pošta, a.s., vydala 4.9.2017
známku (Pofis 638) Bienále ilustrácií Bratislava 2017. Tlačový list vytlačený ofsetom
obsahuje 30 známok v nominálnej hodnote
po 0,50 €, čo je výplatná hodnota za vnútroštátne doručenie listu 1. váhovej kategórie (do 50g). Autorom známky BIB 2017 je
akad. mal. V. Rostoka, ktorú vytvoril podľa

Vydavateľ slovenských poštových známok vydal dlhšie očakávanú známku Šport
– A. Kvašňák, V. Nedomanský, J. Torma (Pofis 639) s portrétmi menovaných športovcov
na kupóne.
Známka vyšla miesto plánovaného termínu v júni až v septembri. Jeden zo špor-

Obr. 3
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tovcov ešte žije (V. Nedomanský, *1944)
a bolo potrebné získať jeho súhlas s vydaním známky. Všetci sme s napätím očakávali, ako sa akad. maliar Igor Piačka zhostí svojej úlohy. Zhostil sa jej na výbornú.
Kompozične i farebne pekne zladená známka s filigrantskými portrétmi športovcov
na kupóne potešila oko zberateľov. Potreba
vtesnať na jednu známku športovcov troch
národností reprezentujúcich tri rozdielne
športy bola veľmi ťažká a delikátna úloha.
Jednotliví športovci dosiahli svoje najväčšie
úspechy nie vo svojom materskom štáte, ale
u susedov. Na kupón umiestnil vynikajúco spracované dobové portréty športovcov,
na známke predstavil ich typické športové
postoje a zaklincoval to bielo-modro-červenou farbou československej zástavy, spájajúcim prvkom národností týchto športovcov.
Ofsetom vytlačená známka (PTC Praha)
vyšla ako tlačový list 25 známok s 25 kupónmi rovnakých rozmerov, so striedavým
usporiadaním známka – kupón v jednotlivých radoch. Šachovnicové usporiadanie
známok a kupónov už raz v našej známkovej tvorbe bolo (Pofis 554/2013), ale známka
a kupón sa líšili rozmermi. V tomto prípade
sú známka a kupón rovnakej veľkosti, teda
máme TL ako pri 50 známkach. Do albových
listov pribudnú aj zvislé kombinácie známok a kupónov. Vydavateľ dáva „danajský
dar” snaživým zberateľom, ktorí si budujú
perfektnú zbierku. Samozrejme, za viac peňazí. Miesto jednej známky ich treba kúpiť
najmenej desať. Nominálna hodnota (1.00 €)
známky reprezentuje poštovú zásielku 1. tr
(do 50 g.) do Európskej únie. Žiadna tarifa
za vnútroštátne doručované zásielky nemá
hodnotu jedno euro. K známke vyšla ideovo
bohatá obálka prvého dňa (FDC 639). Na jej
pečiatke prvého dňa symbolizujú spojené
ruky národnú prepojenosť športovcov a nálepný list (121 NL 639/17) rozvíja tému pre
špecializovaných zberateľov. Príležitostná
2017 / 3

pečiatka (PPP 48/17) A. Ferdu bola prvý raz
použitá 7.9.2017 na slávnostnej inaugurácii
tejto známky v Starej radnici v Bratislave. Jej
vyobrazenie je v rubrike príležitostné pečiatky v tomto čísle časopisu. Bola to reprezentačná inaugurácia spojená s otvorením výstavy „Nájdi si svoje hobby“ za prítomnosti
významných osobností slovenského športu.
Spomeniem Jána Zachara (*1928), olympijského víťaza v boxe (Helsinki 1952), Antona
Siekela, prezidenta Slovenského olympijského výboru, Romana Babuta (Pol.), prezidenta Medzinárodnej organizácie zberateľov
olympijskej filatelie (AICO, International
Association of Olympis Collectors), ktorý prišiel do Bratislavy v spoločnosti dvoch podpredsedov tejto svetovej organizácie na 23.
Svetový veľtrh zberateľov olympijskej filatelie
(23rd World Olympic Collectors Fair) (PPP
51/17). A musím spomenúť pútavé predstavenie známky v pôsobivom podaní navrhovateľa známky P. Osuského. Traja športovci,
slovenskej, českej a maďarskej národnosti
dosiahli pod farbami československej zástavy špičkové výsledky. Tri športové osobnosti z troch rôznych národností pôsobiacich
na historickom území terajšieho Slovenska.
Pod československou zástavou im patrili srdcia nás všetkých. Futbalista Andrej Kvašňák
(1936 – 2007), rodák z Košíc bol dlhoročným
členom Sparty Praha, členom mužstva, ktoré získalo pre Československo na prvých
majstrovstvách Európy v r. 1960 bronz a významnou osobnosťou tímu „strieborných
chlapcov“ z Čile, vicemajstrov sveta v r. 1962.
V národnom mužstve odohral 47 zápasov
a vsietil 13 gólov, v ligovej súťaži 248 a dal
v nej 83 gólov. Václav Nedomanský (*1944)
sa narodil a hokejovo vyrástol v Hodoníne,
odkiaľ prestúpil ako osemnásťročný do Slovana Bratislava. Zostal mu verný dlhých 12
rokov, počas ktorých bol trikrát kráľom ligových strelcov. Odohral zaň 419 zápasov
a dal 369 gólov. V 220 zápasoch za národné
mužstvo 163 gólmi vystrieľal primát legendy
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– stal sa najlepším strelcom v dejinách československého hokeja. Bol majstrom sveta
(1972), osemnásobným medailistom z hokejových MS a strieborným i bronzovým
na ZOH (1968, 1972). Po emigrácii úspešne
hral v NHL za Detroit Red Wings, St. Louis Blues a New York Rangers. V súčasnosti
žije v Kanade (Obr. 4). Július Torma (1922
– 1991) sa narodil v Budapešti, jeho rodičia
pochádzali zo Štúrova. Bol šesťnásobným
majstrom Maďarska v boxe a po repatriácii
v r. 1946 desaťnásobným majstrom Československa. V r. 1949 sa stal majstrom Európy.
Na olympijskom turnaji v Londýne (1948)
vybojoval v ľahkej strednej váhe prvú zlatú
medailu v histórii čs. boxu, ktorá bola vôbec
prvým slovenským olympijským zlatom.
Pôsobil ako tréner v Baťovanoch (dnes Partizánske) a potom roky v Prahe. Počas kariéry
vybojoval 996 zápasov, pričom prehral len
v siedmich (P. Osuský: www.pofis.sk).

Radvanský jarmok
V tomto roku si pripomíname 360. výročie (1657 – 2017) Radvanského jarmoku.
Uhorský kráľ Leopold I. Habsburský udelil
(1655) mestečku Radvaň výsadu konať jar-
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mok na žiadosť Juraja Radvanského, zemepána mestečka Radvaň. Jeho premiéra sa
konala v roku 1657. Postupne sa stal jedným
z najvyhľadávanejších jarmokov v celom
vtedajšom Uhorsku. Jeho význam vyzdvihol
už roku 1737 vo svojich Notíciách Matej Bel.
Svoj význam si uchoval aj v 20. storočí. V súčasnosti sa koná na hlavnom banskobystrickom námestí (V. Sklenka: www.pofis.sk).
Slovenská pošta, a.s., vydala 8. septembra
t.r. prvú slovenskú trojuholníkovú známku
(Pofis 640) na titulnú tému. Akad. maliar
Peter Uchnár predstavil jarmok cez jeho
typický výrobok, cez medovníkové srdce.
Známka má svoj pôvab a dýcha z nej jarmočný duch. So známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC 640) a vkusný pamätný
list (060 PaL 640/17). Motívom prítlače FDC
obálky je jarmočný stánok, na FDC pečiatke
je detail pečate Radvane z roku 1721, ktorá
vychádza z rodového erbu Radvanských,
ruky držiacej ratolesť nad korunou. Na príležitostnej pečiatke (PPP 452/17) je drevený
črpák na žinčicu. Tlačový list (30 zn., 10 k.)
stavia zberateľa pred problém, koľko známok treba kúpiť, aby zdokumentoval všetky
možnosti usporiadania známka – kupón?
Na úplné zaplnenie zasklených políčok albumového listu bude treba 16,50 €. Pre tých, čo
chcú mať v zbierke celý TL, to reprezentuje
49,50 €. A musím pridať vetu, čo často počúvam od kolegov zo zväzu, že je to „krásny
príklad ako vytiahnuť z vreciek filatelistov
čo najviac peňazí“.
Známka má teda niekoľko zaujímavých
prvenstiev. Tvar známky, usporiadanie
na tlačovom liste, rôzne oddeľovanie známok a kupónov zo samolepiaceho papiera
TL, tlač ofsetom v Tlačiarni Kasico, a. s.,
Bratislava. Plusy a mínusy zaujímavostí tejto emisie by si mal zhodnotiť každý zberateľ
sám. Je nanajvýš pozoruhodné, že správu
o 360. výročí Radvanského jarmoku dostanú prostredníctvom pošty príjemcovia
Spravodajca ZSF
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vnútroštátnej zásielky do 1000 g za 1,65 €.
Do ostatných štátov sveta možno poslať list
do 100 g za dvojnásobnú hodnotu známky.
Počítam, že spomínaných zásielok bude
minimálne množstvo. Predpokladám, že
na Slovensku budú známky nanajvýš na balíkových sprievodkách a na limitovanom
počte zásielok, ktoré si vytvorili filatelisti
pre seba. Slovenská verejnosť sa o Radvanskom jarmoku od Slovenskej pošty nedozvie
nič. Z listového styku nebude vedieť, že takáto známka vyšla. Znova jedna nevhodne
zvolená nominálna hodnota. Komentáre
(12) na Pofisovom webe (www.pofis.sk/forum) dokumentujú o ňu živý záujem zbera-

teľov poštových známok. Pozitívne ocenili
tvar známky, výber medovníkové srdca ako
typického jarmočného produktu, negatívne
jej nominálnu hodnotu.
Jej inaugurácia sa uskutočnila 8. 9. 2017
v Cikkerovej sieni mestskej radnice Banskej
Bystrice. Radvaň je od roku 1966 súčasťou Banskej Bystrice. Príležitostná poštová priehradka aj s príležitostnou poštovou
pečiatkou bola pre záujemcov k dispozícii
v samostatnom stánku na Námestí SNP
v Banskej Bystrici (https://mybystrica.sme.
sk/c/20644587/foto-vnutri-radvansky-jarmok-ma-oddnes-svoju-postovu-znamku.
html).

PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY
A KAŠETY V III. ŠTVRŤROKU 2017
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

V

rubrike sú zaradené pečiatky za júl
až koniec septembra, teda o jeden mesiac viac ako po iné štvrťroky. Spôsobil ho
posun vydania tretieho čísla na október.
Dvadsaťštyri príležitostných pečiatok a dva
kašety reflektujú 25 rozličných udalostí.
Tri pečiatky sú venované inauguráciám
nových známok. Väčšina z nich sa venuje
významným spoločenským podujatiam
a významným výročiam. S filateliou sa viaObraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti.
A. Ferda, PPK 01/17.
Pošta Nitra, 3.7.2017.
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že 9 pečiatok. Všetky pečiatky majú čiernu
farbu, okrem PPP 47/17, ktorá je modrá.
Za obrazovou časťou sú doplnkové informácie, ktoré rozvíjajú poznanie o tom,
čo sa kde udialo nielen z filatelistického
hľadiska. Kto sa chce dozvedieť viac, môže
kliknúť na odkaz, čím získa prístup k elektronickej informácii. Pečiatky použité
na FDC sú vyobrazené na vnútornej strane
obálky časopisu.
Obraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania
60. výročie Zemplínskeho
múzea.
A. Ferda, PPP 35/17.
Pošta Michalovce 1,
6.7.2017.

11

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Obraz PPP

12

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Obraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Európske ľudové remeslo.
Mgr. art. Jozef Česla, PPP
36/17.
Pošta Kežmarok 1,
7.7.2017.

Inaugurácia poštovej
známky: Andrej Radlinský.
A. Ferda, PPP 37/17.
Pošta Trnava 1, 7.7.2017.

Gorazdov Močenok.
Grafická úprava A. Ferda,
PPP 38/17.
Pošta Močenok, 13.7.2017.

Žilinská detská univerzita
2017. Grafická úprava A.
Ferda, PPP 39/17.
Pošta Žilina 1, 14.7.2017.

Otvorenie múzea Sv.
Gorazda.
A. Ferda, PPP 40/17.
Pošta Močenok, 14.7.2017.

Andrej Radlinský - kňaz,
národný buditeľ.
A. Ferda, PPP 41/17.
Pošta Močenok, 4.8.2017.

780. výročie prvej písomnej zmienky.
A. Ferda, PPP 42/17.
Pošta Galanta 1,
10.8.2017.

780. výročie prvej písomnej zmienky.
A. Ferda, PPP 43/17.
Pošta Galanta 3,
10.8.2017.

100 rokov organizovanej
banskej záchrannej služby. Akad. mal. R. Cigánik, PPP 44/17.
Pošta Handlová,
10.8.2017.

Slovenská filatelistická
akadémia.
A. Ferda, PPP 45/17.
Pošta Banská Bystrica 1,
17.08.2017.

SIAF 2017.
A. Ferda, PPP 46/17.
Pošta Sliač, 26.08.2017.

25. výročie prijatia
Ústavy SR.
A. Ferda, PPP 47/17.
Pošta Močenok, 4.9.2017.
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Obraz PPP

2017 / 3

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Obraz PPP

Názov, autor, základné
údaje, miesto a dátum
používania

Václav Nedomanský - hokejová legenda. A. Ferda,
PPP 48/17, farba modrá.
Pošta Bratislava 1,
7.9.2017.

Skvosty východu
v známkovej tvorbe
F. Horniaka.
A. Ferda, PPP 49/17.
Pošta Svidník, 7.9.2017.

Národné matičné slávnosti Trnava 2017.
A. Ferda, PPP 50/17.
Pošta Trnava 1, 7.9.2017.

Sběratel 2017.
A. Ferda, PPK 02/17.
POFIS Bratislava,
8.9.2017.

23rd World Olympic
Collectors Fair.
A. Ferda, PPP 51/17.
Pošta Bratislava 1,
8.9.2017.

Radvanský jarmok.
A. Ferda, PPP 52/17.
Pošta Banská Bystrica 1,
8.9.2017.

225. výročie Slovenského
učeného tovarištva.
A. Ferda, PPP 53/17.
Pošta Močenok, 14.9.2017.

700. výročie prvej
písomnej zmienky.
A. Ferda, PPP 54/17.
Pošta Humenné 1,
14.9.2017.

Odhalenie pamätnej
tabule - Jozef Miloslav
Hurban.
Mgr. Štefan Zachar, PPP
55/17. Pošta Hlboké,
17.9.2017.

360. výročie narodenia
Imricha Thökölyho.
Mgr. art. Jozef Česla, PPP
56/17. Pošta Kežmarok 1,
25.9.2017.

90 rokov Tekovského
múzea.
A. Ferda, PPP 57/17.
Pošta Levice 1, 27.9.2017.

75. výročie prvej pošty
Paňa – Nemespann.
A. Ferda, PPP 58/17.
Pošta Veľký Cetín,
30.9.2017.
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Doplnkové informácie
k príležitostným
pečiatkam :
PPK 01/17. Pribinove a Cyrilo-metodské
slávnosti. Tieto slávnosti každoročne prinášajú bohatý kultúrny program venovaný
predovšetkým cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii, no ich súčasťou sú aj výstavy,
konferencia, tvorivé dielne či Nitriansky jarmok. Všetky aktivity sa vždy konajú v starom
meste Nitry – na Nitrianskom hrade, v podhradí, na Svätoplukovom námestí a v Pešej
zóne (L. Illešová: http://matica.sk/nitra-mila-nitra-pribinove-a-cyrilo-metodske-slavnosti-2017/). Tohtoročné slávnosti pripomína
vyobrazený kašet (www.pofis.sk/peciatky).
PPP 35/17. 60. výročie Zemplínskeho múzea. Múzeum je najstarším na území Zemplína. Jeho expozície sú umiestnené v priestoroch
barokovo-klasicistického
kaštieľa
v Michalovciach. Zameriava sa na výskum
a dokumentáciu prírody, histórie, kultúry a umenia regiónu. Vlastní a prezentuje
na Slovensku najucelenejší súbor diel Teodora Jozefa Moussona (1887 – 1946), známeho aj
ako maliara Zemplína (V. Ondo-Cholewová:
http://michalovce.dnes24.sk).
PPP 36/17. Európske ľudové remeslo. Medzinárodný festival ľudových remesiel a kultúry Kežmarok. Každoročne od roku 1991
sa počas druhého júlového týždňa na tri dni
Kežmarok premení na trh remesiel. Bohatý
trojdňový program v historickom centre
Kežmarku je už tradične cieľom stretnutí
nielen remeselníkov, šermiarov, domácich
a zahraničných folklórnych skupín, ale
i hercov, milovníkov vážnej i modernej hudby, sokoliarov a vzácnych hostí. Kežmarskí
filatelisti na festivale participujú od roku
1992 tvorbou príležitostných filatelistických
suvenírov (http://elro.kezmarok.sk/).
PPP 37/17. Inaugurácia poštovej známky: Andrej Radlinský. A. Radlinský bol or-
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ganizátor náboženského i kultúrneho života. Usiloval sa o kultivovanie a pozdvihnutie
slovenského jazyka i národa a pokladá sa
za významnú osobnosť histórie Slovákov (J.
Mička: http://nzr.trnava.sk/?q=node/2447).
Viac v rubrike nové poštové známky v tomto čísle časopisu.
PPP 38/17. Gorazdov Močenok. Tohtoročný jubilejný festival bol opäť bohatý
na sprievodné akcie. Uskutočnila sa tam filatelistická výstava Klubu filatelistov 52-46
Močenok s názvom Strieborný Gorazdov
Močenok 1993 – 2017, na ktorej predstavili zobrazenú príležitostnú pečiatku (http://
www.vitis-mas.sk/oznamy/gorazdov-mocenok-2017.html).
PPP 39/17. Žilinská detská univerzita
2017. Elektrotechnická fakulta Žilinskej
univerzity organizuje v letných mesiacoch
od roku 2007 každoročne, zvyčajne v júli,
jednotýždňovú aktivitu pod názvom Žilinská detská univerzita. Štúdium je ukončené
promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej dekan EF študentom
odovzdá diplomy a prizná titul “bakalárik”
alebo “inžinierik” (https://zdu.uniza.sk/o
-projekte).
PPP 40/17. Otvorenie múzea Sv. Gorazda. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák otvoril a požehnal Múzeum a galériu sv.
Gorazda v bývalom kláštore Milosrdných
sestier svätého Vincenta v Močenku (http://
www.biskupstvo-nitra.sk/biskup-judak
-otvoril-a-pozehnal-muzeum-a-galeriu-sv
-gorazda-v-mocenku/).
PPP 41/17. Andrej Radlinský - kňaz, národný buditeľ. Druhá pečiatka na túto tému.
Podrobné informácie nájdete v tomto časopise v rubrike známková tvorba.
PPP 42, 43/17. Galanta - 780. výročie
prvej písomnej zmienky. Najstaršia písomná zmienka o Galante je v súpise majetku
Pannonhalmskeho opátstova z rokov 1237 –
1240 napísanej z príkazu kráľa Belu IV.
Spravodajca ZSF
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PPP 44/17. 100 rokov organizovanej
banskej záchrannej služby. 10. august je
zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí
Slovenskej republiky, ktorý si v Handlovej
pripomínajú ako Deň bielych ruží. Mesto
Handlová v spolupráci s Klubom filatelistov
53-11 v Handlovej (Michal Hertlík, predseda) pripravilo pre filatelistov a priaznivcov
poštovej histórie príležitostnú poštovú pečiatku s motívom 100. výročia Organizovanej banskej záchrannej služby v Handlovej
a pamätným dátumom 10.8.2017. Od zriadenia organizovanej banskej záchrannej
služby na Slovensku uplynie 2. septembra
2017 presne 100 rokov. J. Oswaldová: ( http://
www.handlova.sk/?program=51&module_
action__0__id_ci=134446).
PPP 45/17. Slovenská filatelistická akadémia. Organizácia je občianskym združením
filatelistov, ktorí sa venujú dejinám poštovníctva a filatelii na vysokej odbornej úrovni.
Súčasným predsedom akadémie je Michal
Kiššimon.
PPP 46/17. SIAF 2017. Siedmy ročník
Medzinárodných leteckých dní SIAF 2017
(Slovak International Air Fest) na Sliači si
pripísal niekoľko významných prvenstiev.
Bol atraktívny nielen leteckou technikou,
ktorá sa na sliačskom nebi predstavila
po prvý raz (americký bombardér B1), ale
aj počtom návštevníkov (150 000). Víťazom
prestížneho titulu Best Display Smik Trophy
si odniesli aktuálni nositelia ocenenia za najlepšiu letovú ukážku vo svete – turecký tím
Solotürk prezentujúci lietadlo F-16 (https://
spravy.pravda.sk/domace/clanok/439982-medzinarodne-letecke-dni-siaf-2017-skoncili-uspesne-a-s-rekordnou-ucastou/).
PPP 47/17. 25. výročie prijatia Ústavy
SR. Ústava Slovenskej republiky bola prijatá
1. septembra 1992 na Bratislavskom hrade.
PPP 48/17. Václav Nedomanský - hokejová legenda. Václav Nedomanský je členom
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Siene slávy IIHF (1997), Siene slávy slovenského hokeja (2002) a Siene slávy českého
hokeja (2008).
PPP 49/17. Skvosty východu v známkovej tvorbe F. Horniaka. Výstava „Skvosty
východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka“ je obsahovo jedinečná a príťažlivá.
Výstavný projekt prezentuje umelcovu tvorbu v priestoroch Galérie Dezidera Millyho vo
Svidníku s početným zastúpením ryteckých
prepisov práve z východoslovenského regiónu. Na príležitostnej pečiatke je vyobrazený
jeho obraz Krivý jarok, ktorý bol zvolený ako
predloha známky k stému výročiu narodenia
autora. Bola inaugurovaná práve v tejto galérii (2006) (http://www.snm.sk/?tlacove-spra
vy&clanok=skvosty-vychodu-v-znamkovej
-tvorbe-frantiska-horniaka-1).
PPP 50/17. Národné matičné slávnosti
Trnava 2017. Tohtoročné Národné matičné
slávnosti, ktoré pri príležitosti 154. výročia
svojho založenia organizovala Matica slovenská, pozostávali z dvoch samostatných
častí. Vyvrcholením prvej časti (Martin
11.8.) bolo odhalenie búst J. M. Hurbana a A.
Radlinského pri príležitosti 200. výročia narodenia týchto významných slovenských
dejateľov. Integrálnou súčasťou programu
druhej časti podujatia (Trnava 7. – 10.9.)
bola okrem vystúpení domácich a zahraničných folklórnych súborov aj konferencia
„Slovensko v súradniciach času“, prezentácia matičnej vedy, odbornej činnosti, edičných a divadelných aktivít. Príležitostná
pečiatka sa vzťahuje na slávnosti v Trnave
(I. Poláková: http://matica.sk/narodne-ma
ticne-slavnosti-2017/).
PPK 02/17. Sběratel 2017. Kašet bol používaný v stánku POFIS Slovenská pošta, a.s.,
na Medzinárodnom veľtrhu poštových známok, mincí, kariet, minerálov a zberateľstva
v Prahe (8. 9. - 9. 9. 2017).
PPP 51/17. 23rd World Olympic Collectors Fair. Slovenská spoločnosť olym-
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pijských a športových zberateľov
(SSOŠZ) zorganizovala v dňoch 8.
- 10. 9. 2017 v NH Bratislava Gate
One Hotel v Bratislave tradičné
svetové stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií,
na ktorom sa stretlo viac ako 100
zberateľov z celého sveta (V. Jankovič: www.postoveznamky.sk).
PPP 52/17. Radvanský jarmok.
Viac informácií nájdete v rubrike
nové poštové známky v tomto čísle
časopisu.
PPP 53/17. 225. výročie Slovenského učeného tovarišstva. Je to 225 rokov,
čo Slovenské učené tovarišstvo bolo legálne
schválené ako spolok (1792) a mohlo začať
pôsobiť na území nielen vtedajšieho Slovenska, ale aj za jeho hranicami. Prostredníctvom vydavateľskej činnosti sa rozhodli
šíriť, pestovať a kultivovať slovenčinu podľa
Bernoláka. Tovarišstvo malo viac ako päťsto
členov. Hlavné sídlo bolo v Trnave, odnože v Nitre, vo Veľkom Rovnom, v Banskej
Bystrici, Bratislave, Solivare, Rožňave, Košiciach, Spišskej Kapitule, ale aj v Jágri a vo
Viedni. Členovia tovarišstva boli zo Slovenska, z Maďarska, Moravy, Poľska, Chorvátska, Rakúska i Rumunska. (Š. Martinkovič
http://snn.sk/news/skveli-muzi-slovenskeho
-uceneho-tovarisstva/).
PPP 54/17. Humenné - 700. výročie prvej
písomnej zmienky. Mesto Humenné vzniklo
zo starej slovanskej osady pri rieke Laborec,
o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z r.
1317. Kráľ Matej Korvín v 15. stor. udelil mestu výsady potvrdené pečaťou a erbom (https://
www.humenne.sk/O-meste/Historia-mesta/).
PPP 55/17. Odhalenie pamätnej tabule Jozef Miloslav Hurban. Jozef Miloslav Hurban (19.3.1817, Beckov – 21.2.1888, Hlboké)
bol slovenský národovec, evanjelický kňaz,
politik, novinár, literárny kritik a spisovateľ.
Príležitostná poštová pečiatka bola používa-
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ná 17.9.2017 v Hlbokom pri príležitosti odhalenia jeho pamätnej tabule.
PPP 56/17. 360. výročie narodenia Imricha Thökölyho. 25. – 26.9. sa v múzeu
na Kežmarskom hrade uskutočnila dvojdňová konferencia pod názvom „Rod Thököly“ na pamiatku narodenia grófa I. Thökölyho (25.10.1657), vodcu stavovského
povstania proti habsburskej absolutistickej
moci. Za boj v spojenectve s Turkami ho
turecký sultán korunoval za kráľa Horného
Uhorska. Klub filatelistov v Kežmarku vydal
pri tejto príležitosti UTL s prítlačou vyobrazenia rodových erbov z priečelia vstupnej
brány do Kežmarského hradu na kupóne
a príležitostnú celinu (50 ks) s rytou prítlačou jeho portrétu (Obr. 1).
PPP 57/17. 90 rokov Tekovského múzea.
Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo zásluhou vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval mestu Levice v roku
1927 svoju rozsiahlu zbierku archeologických
predmetov, národopisných predmetov, obrazov, rodinného archívu a kníh. Od roku 1958
sídli v Kapitánskej budove v areáli hradu Levice zobrazenej na pečiatke (http://www.muze
umlevice.sk/index.php?mnu=HS&jazyk=SK).
PPP 58/17. 75. výročie prvej pošty Paňa
– Nemespann. Paňa (maď. Nemespann) je
obec na Slovensku v okrese Nitra.
Spravodajca ZSF
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Inaugurácia známky
Andrej Radlinský

K

Mgr. Ján Mička

eď bola do emisného plánu 2017
zaradená známka A.
Radlinský k jeho 200.
výročiu narodenia, KF
ZSF Tirnavia sa rozhodol uskutočniť jej
inauguráciu. Pretože
Radlinský bol hlavnou
osobnosťou založenia
Spolku svätého Vojtecha (SSV), inaugurácia
novej
príležitostnej
poštovej známky emi- Hostia inaugurácie pred pamätnou doskou A. Radlinského,
sie Osobnosti sa ne- (zľava) J. Vallo (Sv. Gabriel), I. Hanko, šéfredaktor Katolícmohla konať na inom kych novín, J. Mička (KF Tirnavia), J. Brichtová (MDV SR), I. Šumieste ako v jeho his- lík (SVV), K. Kasanická (MDV SR), R. Michalov (primátor Doltorickej zasadacej sále ného Kubína), M. Vančo (POFIS S.P., a.s.), J. Štefák (Dolný Kubín)
v Trnave. Akt inaugurácie sa uskutočnil v horúcom letnom dni,
arcibiskupa a predsedu SSV. Mirko Baluška,
predseda KF v Trnave, gratuloval s kyticou
čo neprekážalo mnohým Trnavčanom ani
autorovi známky doc. R. Brunovi. Prínos
ďalším filatelistom z okolitých klubov zúčastAndreja Radlinského vyzdvihol vo svojom
niť sa tohto podujatia. Program bol tradičný
prejave riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan
– privítanie hostí, medzi ktorými nechýbali
Šulík, PhD. „Radlinský vynikal mimoriadgenerálna riaditeľka kancelárie ministra donym organizačným talentom, prezieravosťou
pravy a výstavby SR (MDV SR) Ing. Kornélia
a cieľavedomosťou. Vytrvalo presadzoval
Kasanická s riaditeľkou odboru poštových
zavedenie slovenského vyučovacieho jazyka
služieb ministerstva Ing. Jarmilou Brichtodo základných i stredných škôl, obhajoval
vou. Dolný Kubín, rodisko Andreja Radlina vydával slovenskú tlač, náboženskú i pedaského, reprezentoval primátor mesta Dolný
gogickú.“ Na záver slávnosti pozval prítomKubín Mgr. Roman Matejov a poslanec MZ
ných riaditeľ SSV na čašu omšového vína.
Dolný Kubín a býv. predseda KF MUDr. JuProgram slávnosti spestrilo aj mimoriadne
raj Štefák. Prítomní boli i zástupcovia úradu
vydanie Katolíckych novín venované paTrnavského samosprávneho kraja a mesta
miatke A. Radlinského. Hostia inaugurácie
Trnava.
známky položili zakladateľovi SSV veniec
Známku a jej autora doc. akad. mal. Rók pamätnej doske, ktorá je na priečelí budovy
berta Bruna predstavil ved. POFIS BratiSpolku. Spoločná fotografia bude milou sposlava Mgr. M. Vančo, PhD. Tajomník SSV
mienkou organizátorov slávnosti k pamiatke
tak mnohostranne významnej osobnosti náThLic. Daniel Dian prečítal účastníkom porodných dejín Slovenska.
zdravný list Mons. J. Oroscha, trnavského
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NITRAFILA 2018
2. Slovensko – Česká
filatelistická výstava
Výstavné propozície
1. Cieľ výstavy
Filatelistická výstava NITRAFILA 2018
je súťažná všeobecná filatelistická výstava
I. stupňa usporiadaná pri príležitosti osláv
„NITRA, MILÁ NITRA“ a
• 1190. výročia vysviacky prvého kresťanského chrámu v strednej a východnej
Európe
• 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka
• 770 rokov od udelenia mestských výsad
kráľom Belom IV. mestu Nitra
• 100 rokov československej poštovej
známky
• 25 rokov slovenskej poštovej známky
2. SLOVENSKO – ČESKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA „NITRAFILA 2018“ je
pokračovateľom spolupráce medzi filatelistami Slovenskej a Českej republiky.
2. Usporiadateľ filatelistickej výstavy
Usporiadateľom výstavy je Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Svazem
českých filatelistů.
3. Organizátor filatelistickej výstavy
Organizátor filatelistickej výstavy je
Klub filatelistov 52-51 Nitra za spolupráce
Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta
Nitry, Slovenskej pošty, a. s., Ponitrianskeho
múzea, Divadla A. Bagara, Matice slovenskej a Domu MS v Nitre.
Výstavu po dobu prípravy a konania zastupuje organizačný výbor výstavy, ktorý
má rozhodovaciu právomoc.
4. Záštita filatelistickej výstavy
Záštitu nad filatelistickou výstavou NITRAFILA 2018 prevzal predseda NSK.
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5. Miesto a dátum konania filatelistickej výstavy
Výstava sa uskutoční v Divadle Andreja
Bagara v dňoch 4. až 7. júla 2018. Slávnostné
otvorenie filatelistickej výstavy sa uskutoční v stredu 4. júla 2018 o 17:00 hod. Vyhodnotenie filatelistickej výstavy sa uskutoční
v sobotu 7. júla 2018 o 18:00 hod.
Otváracia doba výstavy pre verejnosť 5.
až 7. júla 2018 od 10:00 hod. do 18:00 hod.
6. Organizačné zásady a spôsob hodnotenia filatelistických exponátov
Hodnotenie filatelistických exponátov sa
riadi platnými výstavnými poriadkami FIP
a ZSF. Rozhodnutie o výbere prihlásených
filatelistických exponátov je v kompetencii
organizačného výboru filatelistickej výstavy.
7. Výstavné triedy filatelistickej výstavy
NITRAFILA 2018 je všeobecná súťažná
filatelistická výstava I. stupňa vo všetkých
výstavných triedach podľa platného výstavného poriadku ZSF.
8. Podmienky účasti na filatelistickej
výstave
Účasť vystavovateľov svojím exponátom
je možná na základe platnej kvalifikácie
filatelistického exponátu na filatelistickú
výstavu I. stupňa, t. j. exponát, ktorý získal
na výstave II. stupňa najmenej 70 bodov
a mládežnícky 60 bodov. Prihlášky spolu
s kópiou titulného a úvodného listu filatelistického exponátu treba zaslať organizačnému výboru do 30.4.2018. Jeden vystavovateľ
môže prihlásiť jeden filatelistický exponát.
Pre filatelistickú literatúru sa predchádzajúca kvalifikácia nevyžaduje o prijatí alebo
neprijatí filatelistického exponátu na výstavu rozhodne organizačný výbor do 13.5.2018
Spravodajca ZSF
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a vyrozumie vystavovateľov
do 15 dní od tohto termínu.
Výstavná plocha má
kapacitu 16 štandardných
albumových listov (265 x
285 mm) alebo listov formátu A4 (210 x 285 mm)
v štyroch radoch po štyri
listy. Jednotlivé listy musia
byť vložené do priehľadných ochranných obalov,
vzadu vypísané poradovým číslom a menom vystavovateľa uložené po 16 listov.
Exponáty v triede Filatelistická literatúra sa vyžaduje zaslať spolu s prihláškou
dva exempláre filatelistickej literatúry, ktoré
po skončení výstavy budú k dispozícii organizačnému výboru výstavy.
9. Výstavné poplatky
Pre členov ZSF podľa výstavného poriadku ZSF organizačný výbor stanovil výstavné poplatky za jednu výstavnú plochu
(t.j. 16 listov) alebo jeden vystavený titul
v triede filatelistickej literatúry sumu 5 €
mimo triedy mládežníckej filatelie. Pre členov SČF organizačný výbor výstavy stanovil poplatok za jednu výstavnú plochu (t.j.
16 listov) alebo jeden vystavený titul v triede filatelistickej literatúry sumu 10 € mimo
triedy mládežníckej filatelie. Vystavovateľ
je povinný výstavný poplatok zaplatiť v hotovosti, poštou alebo prevodným príkazom
na účet KF 52-51 Nitra Slovenská sporiteľňa číslo účtu SK1409000000000031247428
do 15.6.2018 s uvedením mena vystavovateľa v správe pre príjemcu. Ak nebude poplatok v stanovenej dobe zaplatený, stráca
vystavovateľ právo na vystavenie svojho
filatelistického exponátu.
10. Výstavné odmeny
Vystavené filatelistické exponáty v súťažných triedach bude hodnotiť výstavná
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porota schválená Radou
ZSF podľa výstavného poriadku ZSF.
Vystavovatelia
budú
ocenení podľa bodového
hodnotenia
výstavnou
porotou jednotnou výstavnou medailou a diplomom s uvedením získanej
medaily.
11. Manipulácia s filatelistickými exponátmi
Prijaté
filatelistické
exponáty musia byť doručené organizačnému výboru výstavy do 30.6.2018 spolu
s preukazom exponátu s výnimkou triedy
filatelistickej literatúry. Filatelistické exponáty bez preukazu filatelistického exponátu
nebudú vystavené ani hodnotené výstavnou porotou. Filatelistické exponáty bude
preberať filatelistický a výstavný odbor organizačného výboru filatelistickej výstavy
oddelené po 16 listov v aritmetickom poradí. Po ukončení filatelistickej výstavy dňa
8. júla 2018 budú filatelistické exponáty demontované a odovzdávané vystavovateľom.
Neprevzaté filatelistické exponáty budú
do 15 dní zaslané poštou.
Filatelistické exponáty SČF odovzdá organizačnému výboru filatelistickej výstavy
podľa dohody a preberie od organizačného
výboru filatelistickej výstavy národný komisár SČF.
12. Dodatočné ustanovenie
Od okamžiku prevzatia filatelistického
exponátu povereným členom organizačného výboru filatelistickej výstavy do okamžiku jeho odovzdania vystavovateľovi, národnému komisárovi alebo k preprave poštou
zaistí organizačný výbor filatelistickej výstavy všetky bezpečnostné opatrenia. Pri
splnení týchto povinností od tohto okamžiku organizačný výbor filatelistickej výstavy
nezodpovedá za škody, stratu a ďalšie ujmy
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za filatelistické exponáty. Ak by nastal takýto prípad, bude riešený podľa platných
zákonov SR.
Organizačný výbor filatelistickej výstavy
si vyhradzuje právo úpravy týchto výstavných propozícií po nasledujúcom schválení
s predsedami ZSF a SČF.
Prihlášky a bližšie informácie o filatelistickej výstave budú zverejňované na webových stránkach ZSF (www.slovenskafilatelia.sk) a SČF (www.informace-scf.cz).
13. Kontaktné údaje
Tajomník organizačného výboru filatelistickej výstavy:
Miroslav Ňaršík
Ďurčanského 6
949 01 Nitra 1
číslo mobilného telefónu: 00 421 915 721 726
mail: m.narsik@gmail.com
Adresa pre zasielanie filatelistických exponátov:
ZSF, KF 52 – 51 Nitra, PO BOX 21, 949 12
Nitra 12
14. Organizačný výbor filatelistickej
výstavy
predseda
MVDr. Milan Šajgalík
podpredseda
Ing. Ivan
Krivošík, CSc.
tajomník
Miroslav Ňaršík
hospodár
Ing. Ján Maniaček ml.
filatelistický odbor národní komisári
pre ZSF a SČF
výstavný odbor Ing. Ján Maniaček ml.
technický odbor Pavol Varga
propagačný odbor MVDr. Milan Šajgalík
predseda RK
Ing. Boris Blišák
členovia RK
Blanka Hamarová
Cyprián Bíro
15. Národní komisári
ZSF Miroslav Ňaršík
SČF doplní SČF
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16. Program výstavy
2. 7. 2018 pondelok
08:00 hod. Dovoz výstavného zariadenia
Nitra – Soblahov - Nitra
14:00 hod. Montáž výstavného zariadenia v Divadle A. Bagara
3. 7. 2018 utorok
08:00 hod. Montáž filatelistických exponátov v Divadle A. Bagara
4. 7. 2018 streda
14:00 hod. Inaugurácia slovenskej poštovej známky „1150. výročie uznania
slovanského liturgického jazyka“
v Bazilike sv. Emeráma
17:00 hod. Otvorenie výstavy pre pozvaných hostí v Divadle A. Bagara
5. 7. 2018 štvrtok
10:00 hod. – 18:00 hod. Otvorenie pre
verejnosť
Predaj filatelistického materiálu
6. 7. 2018 piatok
10:00 hod. do 18:00 hod. Otvorené pre
verejnosť
09:00 hod. Prednášky v Ponitrianskom
múzeu v Nitre
7. 7. 2018 sobota
10:00 hod. Beseda vystavovateľov s členmi poroty pri vystavených exponátoch
10:00 hod. - 18:00 hod. Otvorené pre verejnosť
18:00 hod. Ukončenie výstavy v Ponitrianskom Múzeu
8. 7. 2018 nedeľa
08:00 hod. Demontáž filatelistických exponátov a výstavného zariadenia
12:00 hod. Odovzdávanie filatelistických
exponátov vystavovateľom a národným komisárom
14:00 hod. Odvoz výstavného zariadenia
Nitra – Soblahov – Nitra
Spravodajca ZSF
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Jubilejná filatelistická výstava
C – S Salón 2018 Bratislava
Ing. Miroslav Bachratý

N

adchádzajúci rok 2018 bude
rokom výročí jedným z najvýznamnejších míľnikov novodobej slovenskej a českej histórie.
Udalosti spred 100 rokov - ukončenie 1. svetovej vojny, následne
vznik Česko-Slovenskej republiky
či prijatie Martinskej deklarácie,
ktorou sa Slovensko prihlásilo k spoločnému štátu, sa zlatými písmenami zapísali
do dejín oboch národov. Pre zberateľov poštových známok – filatelistov – je rok 1918
posvätný aj tým, že 18. decembra boli vydané prvé česko-slovenské poštové známky, legendárne a obľúbené Muchove „Hradčany“.
Všetky tieto jubileá, ako aj 25 rokov od začiatku samostatnej známkovej vydavateľskej
činnosti Slovenskej pošty, si na pôde Zväzu
slovenských filatelistov dôstojne pripomenieme jubilejnou filatelistickou výstavou,
ktorá sa bude konať od 27.10. do 4.11.2018 vo
výstavných priestoroch na západnej terase
Bratislavského hradu. Výstava je súčasťou
oficiálneho kalendára podujatí v rámci spoločných osláv, ktoré budú prebiehať počas
roka 2018, ktorý je vyhlásený v Slovenskej aj
v Českej republike za Rok slovensko-českej
a česko-slovenskej vzájomnosti. Rada Zväzu
slovenských filatelistov poverila organizáciou výstavy Združenie klubov filatelistov
Bratislavy, spoluorganizátorom výstavy je
Slovenská pošta, a.s., POFIS. Výstava nesie
pomenovanie „C-S SALÓN 2018“, čím je
vyjadrený nielen jej jubilejný a bilaterálny charakter, ale tiež skutočnosť, že ako
filatelistický salón bude reprezentačnou
nesúťažnou výstavou pozvaných exponátov, ktoré svojou tematikou a spracovaním
dokumentujú vznik spoločnej republiky.
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Zasahujú do predchádzajúceho obdobia Rakúsko - Uhorska
a dokumentujú tiež „zamatový
zánik“ existencie Československa v roku 1992. Cieľom výstavy
bude okrem pripomenutia významných výročí aj prezentácia
filatelie ako kultúrnej, vzdelávacej a estetickej záľuby pri využívaní voľného času detí, dospelých i seniorov a taktiež
poukážu na zberateľstvo ako prostriedok pre
uchovanie hmotného kultúrneho dedičstva,
budovanie a ochranu národného povedomia, poznávanie regionálnej, národnej i medzinárodnej histórie.
Nesúťažný charakter výstavy umožní
vystavovateľom prezentovať popri štandardných výstavných exponátoch aj ukážky zo zbierok bez obmedzenia ich rozsahu
(už od 12 listov) či potreby predchádzajúcej
kvalifikácie. Jedinými kritériami prijatia
exponátu bude jeho tematická previazanosť
so zameraním výstavy a primerané odborné
a grafické spracovanie. K účasti na výstave budú prizvaní filatelisti – vystavovatelia
najmä zo Slovenska a Čiech, prípadne aj
z ďalších krajín. Pre každého vystavovateľa
je pripravený pamätný list a príťažlivá výstavná odmena. Pripravuje sa aj netradične
pojatý výstavný katalóg s celostránkovou
prezentáciou každého exponátu. Výstava
je koncepčne postavená tak, aby exponáty
vyvážene dokumentovali historický vývoj
na historickom území Slovenska pred vznikom ČSR, obdobie vzniku spoločného štátu,
začleňovanie Slovenska do jeho poštového
systému, rozvoj pošty i známkovej tvorby
v ČSR od roku 1918 do roku 1992, ako i významné historické zvraty v období jej exis-
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tencie. Osobitná pozornosť bude venovaná
prezentácii prvých slovenských známok
z roku 1993 a prvých čs. známok - vydania
Hradčany. Zvláštna časť výstavy bude venovaná 25. výročiu známkovej tvorby samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993.
Ambíciou organizačného výboru je
prilákať do reprezentačných výstavných
priestorov okrem filatelistickej i laickú verej-

nosť a najmä odrastenejšiu mládež s cieľom
prezentovať filateliu ako jednu zo zmysluplných možností využívania voľného času.
Poznámka redakcie:
Miroslav Bachratý je predseda organizačného výboru Výstavy C-S SALÓN 2018. Tento článok je uverejnený aj na webovej stránke
ZSF (www.slovenskafilatelia.sk).
(ljf)

Svetová výstava poštových známok
PRAGA 2018

K

Ing. Miroslav Bachratý

najvýznamnejším filatelistickým podujatiam v roku 2018 bude nepochybne
patriť pripravovaná špecializovaná Svetová
filatelistická výstava PRAGA 2018, venovaná významným historickým i filatelistickým
výročiam. Aj keď termín jej konania (august
2018) je ešte zdanlivo ďaleko, pre vystavovateľov, ktorí sa na nej hodlajú zúčastniť, je už
teraz najvyšší čas na zváženie podania prihlášky. Na výstave budú zriadené výstavné
triedy tradičnej filatelie, poštovej histórie,
filatelistickej literatúry, jednorámové exponáty, moderná filatelia, otvorená trieda
a fiškálne ceniny. Podmienky účasti, kvalifikačné požiadavky, spôsob podania prihlá-

šok a všetky ostatné informácie dôležité pre
potenciálnych vystavovateľov možno nájsť
na webovej stránke:
https://www.praga2018.cz/wp-content/
uploads/2016/02/IREXcz26_6_2017.pdf
Riadne vyplnené a podpísané prihlášky
(v 4 vyhotoveniach) spolu s požadovanými
dokladmi musia byť doručené národnému komisárovi (Miroslav Bachratý, Bazovského 18, 841 01 Bratislava) najneskôr
do 31.10.2017.
Podrobné informácie o výstave PRAGA
možno nájsť na webovej stránke: https://
www.praga2018.cz

XIII. medzinárodná filatelistická
výstava PETROVEC FILA 2017

V

Jozef Korený

ýstava sa uskutočnila v dňoch 4. - 6.
augusta 2017 pri príležitosti 56. slovenských národných slávnosti v Báčskom Petrovci vo Vojvodine v Srbsku.
Slávnosti mali pestrý program podujatí
na každý deň: Slávnostné zasadania matičiarov, vernisáže výstav rôzneho zamerania, prezentácie kníh, stretnutia slovenskej
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študujúcej mládeže, stretnutie slovenských
dolnozemských učiteľov, súťaže rôznych
spolkov. Program hovoreného slova, hudby a spevu „Sláva národa hodná je obetí“
v chráme božom SEAVC v B. Petrovci, galakoncert folklórnych súborov „Z batôžka
minulosti do vena budúcnosti“ a mnohé iné
podujatia.
Spravodajca ZSF
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Výstava bola v pries
toroch Základnej školy
Jána Čajaka. Vernisáže
výstavy sa zúčastnili:
Predseda obce Báčsky
Petrovec Srďan Simič,
podpredseda Matice
slovenskej v Srbsku
prof. Jaroslav Havran,
zástupca riaditeľa ZŠ
Jána Čajaka prof. Jaroslav Lekar, predseda
Zväzu filatelistov Vojvodiny Ivan Tangl a tajomník Spolku filatelistov Báčsky Petrovec
Rastislav Spevák.
Slovenských národných slávností sa zo
Slovenska zúčastnili: Jozef Korený - Trenčín,
Milan a Zuzana Vančoví - Piešťany, Peter
Slovák a Mgr. Peter Lakata - Nitra.
Na výstave sa predstavilo 26 exponátov
rôzneho rozsahu a kvality. Zo Slovenska sa
výstavy zúčastnilo 7 vystavovateľov s exponátmi: Jozef Korený - Poľsko v II. svetovej
vojne 1939 - 1945, Ľubomír Papšo - Vysoké
Tatry, Mgr. Peter Lakata - Románske kostoly
na Slovensku a Slovensko krajina ľadového
hokeja, Miroslav Ňaršík - Poštové pečiatky poštového úradu Nitra do roku 1918,
Mgr. Milan Šajgalík - Slovensko, krajina
v srdci Európy, krajina bohatej histórie, nádhernej prírody a najkrajších známok na svete, Mgr. Patrik Rovný, PhD., - Vinohradnícke oblasti sveta a Milan Vančo - Poštové
lístky - Kominári.
Filatelisti z Vojvodiny sa predstavili
exponátmi: Ivan Tangl - Poštová história
Nového Sadu do roku 1871, Boris Vlajnič
- Prvé vydanie Kráľovstva SHS 1921. Exponáty námetovej triedy: Mgr. Pavel Lomiansky - Najkrajšie známky Slovenska.
Ondrej Zahorec - Matica slovenská v Juhoslávii a Matica slovenská v Srbsku, Milan
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Vereš - Od plachiet k jadrovému pohonu,
Ondrej Žabka - Medzinárodný rok detí,
Branislav Milenkovič - Kostoly v Srbsku,
Ján Rybársky - Hrdina belgického komixu
Gaston Lagaffe, Šandor Kiš - Majáky Stredozemného mora a exponáty Olympijské
hry, šach, tenis, futbal, vtáci, analogické
pohľadnice, pohľadnice miest, Ing. Slavko
Černivec - Bankovky Srbska a Numizmatický exponát.
Uskutočnili sa besedy u jednotlivých
exponátov s poukázaním na chyby pri jeho
tvorbe a ako exponát zlepšiť doplnením rôznorodého filatelistického materiálu. Klubu
boli poskytnuté dokumenty pre tvorbu exponátov a ich hodnotenie v jednotlivých
výstavných triedach. Zo strany srbských
filatelistov prišiel návrh, aby sa uskutočnilo spoločné vydanie k 200. výročiu Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci v roku
2019.
Nadviazali sa nové priateľstvá, a tak spolupráca filatelistov zo Slovenska a srbských
filatelistov splnila svoje poslanie. Do rokov
nasledujúcich želáme filatelistom Vojvodiny a hlavne Spolku v Báčskom Petrovci veľa
tvorivej činnosti.
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NAŠA MLÁDEŽ

NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: IX.

Číslo: 3/2017

Dni mladých filatelistov a finále
filatelistickej olympiády
PaedDr. Jozef Oško

V

prekrásnom prostredí obce Lietava pod
Lietavským hradom sa stretlo v dňoch
9. - 11. júna 2017 tridsať mladých filatelistov
v sprievode svojich vedúcich na 41. ročníku
filatelistickej olympiády. Téma pre tento rok
FO sa niesla pod názvom SVET, V KTOROM ŽIJEM. Mládežníci sa pripravovali
svedomite v priebehu celého školského roka.
Program organizačne starostlivo pripravil Ing. Josef Rančák, predseda KM ZSF.
Výber lokality vybral v spolupráci s Ing. Jozefom Vangelom, CSc., predsedom ZKF
v Žiline. Okrem vlastnej súťaže chceli pripraviť pre mládežníkov zaujímavý program
zameraný na poznávanie okolia Lietavy
s návštevou Lietavského hradu. Toto miesto
nebolo vybrané náhodou, veď pred mesiacom bola inaugurovaná poštová známka
s Lietavským hradom. Prvý raz sa dostal Lietavský hrad na poštovú známku v roku 1941
v emisii Hrady a zámky Slovenska. Každý
účastník dostal na pamiatku pekný suvenír
- obálku so známkou Lietavský hrad, s príležitostnou pečiatkou filatelistickej olympiády
(autor návrhu mládežník z KMF Trnava Matúš Kolník, autorom prítlače je Erik Mikláš
s KMF Trnava.)
Hrad navštívili v nedeľu dopoludnia
všetci účastníci Dní mladých filatelistov.
Po hodinovom výstupe odmenou bol krásny
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pohľad na široké okolie a Žilinu. Priestormi
hradu nás sprevádzal pán Ľubomír Chobot,
predseda Združenia na záchranu Lietavského hradu. Zaujímavý a nadšený výklad zaujal každého zvedavého účastníka podujatia.
Po prehliadke hradu, občerstvení a zakúpení suvenírov smerovala cesta naspäť do Lietavy. Po výdatnom obede pokračovala cesta
do Žiliny a odtiaľ vlakom do svojho domova.
Hlavným bodom programu Dní mladých
filatelistov bola filatelistická olympiáda. Už
v piatok po ubytovaní a obede predseda KM
ZSF Ing. Josef Rančák otvoril FO. Privítal
súťažiacich a vedúcich, ktorých oboznámil
s bohatým programom počas troch dní.
Potom odovzdal slovo PaedDr. Jozefovi Oškovi, ktorý viedol priebeh celej olympiády.
Po úvodnom slove a oboznámení sa s priebehom olympiády všetci súťažiaci napísali
test zameraný na oblasť filatelie. Po skončení
veková kategória A / najviac súťažiacich 16/
pracovala na tvorbe filatelistického mini exponátu. Súťažiaci vekových skupín Z,B,C,D
mali športové odpoludnie. Po večeri nasledovala zaujímavá prednáška Ing. Jozefa
Vangela na tému Známkové krajiny.
V sobotu ráno pokračovala FO praktickou časťou, tvorbou mini exponátov pre
vekové kategórie Z, B, C, D. Mládežníci
kategórie „A“ mali dopoludnia futbalový
Spravodajca ZSF
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zápas. Hneď po obede si účastníci vypočuli prednášku o Lietavskom hrade a Jurajovi
Thurzovi v podaní PhDr. Jany Kurucárovej, riaditeľky Štátneho archívu v Bytči.
Po skončení prednášky dobre padla turistická vychádzka do okolia pod vedením
Mgr. Antona Pašteku. Po večeri nasledovalo
slávnostné vyhodnotenie FO, odovzdanie
diplomov, medailí, cien, ktoré venovala Slovenská pošta, a. s.. Porota pracovala
v zložení: predseda Dr. Jozef Oško, členky
poroty pani Daniela Schmidtová, Bc. Veronika Chorvátovičová. (Výsledky sú uvedené
v nasledujúcom článku). Predseda KM ZSF
vyhodnotil súťaž v aktivite KMF a odovzdal
diplomy. Na návrh vedúcich KMF bolo odovzdaných 10 odznakov mladého filatelistu 3.
stupňa a Jurajovi Šrojfovi odznak 2. stupňa
za úspešnú reprezentáciu exponátom Cicavce Afriky na výstave vo Fínsku, za ktorý dostal striebornú medailu.
Účastníci FO sa dozvedeli tému pre budúci ročník filatelistickej olympiády, ktorá
bude zameraná na sté výročie prvej poštovej známky Československa a 25. výročie
známky Slovenskej republiky.
Po vyhodnotení sa každý tešil na „opekačku“, ktorú pripravila pani Lukáčová,

majiteľka Penziónu pod Hradom, v ktorom
sme boli ubytovaní. Jej asistentmi boli pani
Chorvátovičová a pán Rančák. Tieto dobroty mládežníkom chutili a ešte s väčšou chuťou si zahrali futbal a smelší využili malý
bazén v priestore penziónu.
Čo povedať na záver: bola to vydarená
akcia, plná pracovného vyťaženia súťažiacich, ale aj vedúcich. Práca sa striedala s vychádzkou, športom, prednáškou, zábavou.
Potešiteľné je, že mnohí sa zlepšili v tvorbe
miniexponátov a rešpektovali pripomienky poroty z minulého roku. Aj tento rok
Dr. Oško ako zväzový porotca rozobral podrobne klady a nedostatky každého exponátu.
Nakoniec treba poďakovať všetkým vedúcim za prípravu mládežníkov na FO. Obzvlášť treba poďakovať predsedovi KM ZSF
Ing. Josefovi Rančákovi za starostlivú prípravu celého podujatia, od výberu miesta, zabezpečenia ubytovania a stravovania, finančného zabezpečenia, vyplácania cestovného,
zabezpečenia prednášateľov a iných vecí.
Bez sponzorov by to asi nešlo. Hlavným
sponzorom celého podujatia bolo Ministerstvo dopravy, výstavby SR, ktoré hradilo celý
pobyt v Lietave. Ceny pre víťazov všetkých vekových kategórii venovala Slovenská pošta, a.s.

Národné kolo filatelistickej olympiády
– Lietava 9. - 11. jún 2017 – výsledky
PaedDr. Jozef Oško
Kategória Z
1. Orsoviscová Laura
2. Steranková Kristinka
3. Siváčková Kristína
4. Orsoviscová Lea
5. Kolník Matúš
6. Slanina Matej
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Ba – 01 Bratislava
Ba – 01 Bratislava
Ba – 03 Bratislava
Ba – 01 Bratislava
Z – 07 Trnava
Z – 01 Trnava

Test
38
35
35
34
34
25

Mini exp Body spolu
48
86
50
85
45
80
42
76
39
73
43
68
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Kategória Z
7. Šulko Samuel
8. Orešanský Matej

Z – 07 Trnava
Z – 07 Trnava

Test
26
20

Mini exp Body spolu
36
62
40
60

Test
40
37
34
38
39
35
35
35
37
35
31
33
37
37
24
24

Mini exp
58
53
56
51
50
53
52
49
45
45
48
46
42
37
46
45

Body spolu
98
90
90
89
89
88
87
84
82
80
79
79
79
74
70
69

Test
35
38

Mini exp
53
50

Body spolu
88
88

Test
40
30

Mini exp
58
50

Body spolu
98
80

Test
38

Mini exp
58

Body spolu
96

Kategória A
1. Kováčiková Nikolka
2. Vajs Daniel
3. Chlistek Ján
4. Machyniak Martin
5. Németh Martin
6. Fišerová Adelka
7. Vavra Martin
8. Kapánek Jakub
9. Lisá Barbora
10. Šulko Michal
11. Tóth Patrik
12. Makovinský Matúš
13. Demovičová Lucia
14. Filípek Marek
15. Palocsányiová Bára
16. Mikláš Erik

Ba – 01 Bratislava
S – 01 Liptovský Mikuláš
S – 01 Liptovský Mikuláš
Ba –05 Malacky
Ba – 01 Bratislava
Ba – 02 Bratislava
Ba – 03 Bratislava
Ba – 03 Bratislava
Ba – 05 Malacky
Z – 07 Trnava
Ba – 02 Bratislava
Ba – 03 Bratislava
Z – 07 Trnava
Ba – 05 Malacky
Z – 07 Trnava
Z – 07 Trnava
Kategória B

1. Pastieriková Emma
2. Schrojf Juraj

Z – 07 Trnava
Ba – 01 Bratislava
Kategória C

1. Nedeľka Michal
2. Bartúnek Matúš

Ba – 01 Bratislava
Z – 07 Trnava
Kategória D

1. Oško Lukáš

26

S – 01 Liptovský Mikuláš

Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV

Zasadanie
Slovenskej filatelistickej akadémie
Jozef Korený

D

ňa 15. 10. 2017 sa uskutočnilo tohoročné druhé zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie. Zasadenie sa uskutočnilo
v Posádkovom klube Trenčín v réžii Klubu
filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube.
Zasadanie otvoril Ing. Otto Piszton tajomník SFA, ktorý účastníkov oboznámil s programom zasadania. Ako hosťa
stretnutia privítal pána Miroslava Ňaršíka
- predsedu Zväzu slovenských filatelistov.
Účastníkov zasadania pozdravil Ing. Karol
Milan - tajomník KF 52 - 19 Trenčín, ktorý
ich oboznámil so zabezpečením zasadania.
Na zasadaní odzneli štyri zaujímavé
prednášky. Úvodnú prednášku predniesol
Alexander Urmínsky z Piešťan „Pohľadnice ako dokument významnej udalosti, významného objektu, významnej osobnosti či
žijúcej osoby“ vo vzťahu k Veľkej vojne 1914
- 1918, mestu Piešťany a okoliu.
Druhú prednášku predniesol Ing. Miroslav Bachratý z Bratislavy „Slovensko
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v I. svetovej vojne, možnosti filatelistickej
dokumentácie.“
V poradí tretí prednášajúci Ing. Miroslav Gerec z Košíc uviedol prednášku
„Obrátené rámcové zúbkovanie československých, českých a slovenských známok
tlačených na stroji WIFAG.“
Ako hosť zasadania Peter Severín z Prahy predniesol prednášku „Vzácnosti a zaujímavosti použitia rakúskych známok v rokoch 1850 - 1867 na Slovensku.“
Všetky prednášky boli prezentované cez
video projekciu. Počas prestávky členovia
využili aj čas na „filatelizovanie“ vo výberoch Ondreja Sula a Jozefa Koreného.
O občerstvenie sa postarala pani Marta
Koprivňanská z Posádkového klubu a pre
spomienku na stretnutie foto vyhotovil
Ing. František Horečný - hospodár klubu.
Bolo to opäť dobré podujatie na vysokej
odbornej úrovni.
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Z KLUBOV A REGIÓNOV

Dve zaujímavé výstavy
v Liptovskom Mikuláši

D

PaedDr. Jozef Oško

ňa 14. júna 2017 si mesto Liptovský Mikuláš pripomenulo 350. výročie, kedy
na generálnej kongregácii bolo schválené,
že miestom stoličných zhromaždení sa stalo mestečko Svätý Mikuláš. K významnému
výročiu pripravilo Múzeum Janka Kráľa
(v budove, kde bolo prvé sídlo Liptovskej stolice) výstavu pod názvom „ROK LIPTOVSKEJ STOLICE.“ Panely s obrazmi liptovských šľachticov, zemanov, kúrií, historické
dokumenty, doplnené fundovaným a pútavým slovom mladého historika Mgr. Miroslava Nemca zanechali hlboký dojem v srdciach návštevníkov.
Na výstave bol prítomný primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD., Ing. Ján Bonko,
zástupca primátora, Mgr. Ján Novosedlák, autor príležitostnej pečiatky, historik
prof. PhDr. Ferdinand Uličný, poslanci MsÚ,
filatelisti.
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Výstava bola doplnená exponátom poštových známok „História poštových pečiatok
Liptovského Mikuláša do roku 1920“. Tento vzácny exponát s dobovými pečiatkami
zo začiatku 19. storočia, s pečiatkami pošty
OKOLICSNA potešili srdcia hlavne filatelistov. Autor exponátu JUDr. Otto Gáťa sa
zo zdravotných dôvodov nemohol osobne
zúčastniť, a tak sprievodné slovo k exponátu
povedal PaedDr. Jozef Oško, ktorý svoj komentár doplnil aj históriou pošty v Liptovskom Mikuláši, ktorá menila sídla budov.
Klub filatelistov 53-09 v Liptovskom Mikuláši pripravil pre návštevníkov príležitostnú pečiatku a dve prítlače na poštovom
lístku a na obálke. Pečiatka dokumentuje
erb Liptovskej stolice.
V tento deň po meste prechádzal koč
s poštárom a trubačom v dobovom oblečení. Hlas trúbky pozýval ľudí na výstavu
a zakúpenie si filatelistických suvenírov.
Výstava trvala
do 8. septembra
2017.
Exponát
JUDr. Gáťu bol
vystavený
len
10 dní (z dôvodu ochrany dokumentov
pred
svetlom) a bol nahradený exponátom mládežníka
Lukáša Oška pod
názvom „História
pošty Liptovský
Mikuláš“.
V jednej z najväčších synagóg
na
Slovensku
Spravodajca ZSF
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v Liptovskom Mikuláši bola 6. júla 2017 vernisáž výstavy „BIBLIA NA POŠTOVÝCH
ZNÁMKACH“.
Mikulášska
synagóga
návštevníkom počas celého leta ponúkala
možnosť pozrieť si unikátnu zbierku známok s biblickými motívmi z celého sveta.
Zbierka, ktorej majiteľom je zberateľ a fotograf Erwin Shwarts, má dnes viac než 1500
albumových listov (podľa strán knihy Biblie)
a získala množstvo ocenení na svetových

filatelistických výstavách. Výstava trvala
do konca augusta.
Na otvorení výstavy boli prítomní zástupcovia Izraelsko - slovenskej obchodnej
komory na čele s Davidom – Pavelom Sivorom. Vernisáže sa zúčastnil MUDr. Marek
Krejči, poslanec Národnej rady SR, 40 turistov z Izraela, filatelisti z miestneho klubu
a Miloš Teťula, člen Rady ZSF.

Významný deň
pre náš klub filatelistov a zberateľov

D

Juraj Krasula

eň 27.8.2017 bol veľmi významný pre
Klub filatelistov a zberateľov v Partizánskom.
Na svojom pravidelnom
stretnutí zberateľov sme
privítali predsedu Zväzu
slovenských filatelistov
pána Miroslava Ňaršíka. Tejto milej udalosti
sa zúčastnil aj primátor mesta Partizánske
Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Predseda ZSF Miroslav Ňaršík vo svojom
prejave ocenil prácu
filatelistov a zberateľov, poďakoval sa dlhoročnému predsedovi
Ing. Igorovi Števovému za jeho prácu. Zároveň poprial novému predsedovi Ing. Jozefovi Šiarikovi veľa úspechu v činnosti klubu.
Primátor mesta Partizánske pozitívne
hodnotil aktivity klubu filatelistov v minulosti. V budúcom roku, keď mesto oslávi 80. výročie vzniku, spoločne vyhotovia
príležitostnú poštovú pečiatku, pripravia
filatelistickú výstavu a iných zberateľ. od-
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borov. Ocenil, že klub má záujem o aktivizovanie krúžku mladých filatelistov v CVČ.
Poslanec mestského zastupiteľstva a člen
klubu filatelistov a zberateľov Juraj Krasula poďakoval predsedovi ZSF Miroslavovi
Ňaršíkovi za jeho návštevu a primátorovi Doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi, PhD.,
za aktívnu podporu nášmu klubu filatelistov, ktorý pôsobí v našom meste 73 rokov.
Foto Ľuboš Gallo
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22. Medzinárodný vojenský výstup
na Kriváň

D

Jozef Korený

ňa 2. 9. 2017 sa uskutočnil 22.
ročník Medzinárodného výstupu na Kriváň. Organizátorom
tohto športového podujatia bol Zväz
vojakov Slovenskej republiky Trenčín v spolupráci s MO SR a GŠ OS
SR. Podujatie organizačne pripravil
tajomník ZV SR plk. v. v. Ing. Dušan Kulik v spolupráci s genmjr. v. v.
Ing. Jiřím Eggom.
Podujatia sa zúčastnili delegácie
z Českej republiky, Poľska, Maďarska
a USA. Účastníci vystúpili na Kriváň
z Troch Studničiek a zo Štrbského
Plesa. Výstupu sa zúčastnil MO SR
Ing. Peter Gajdoš, 1. ZNGŠ gen. Pavol Macko.
Podujatia sa zúčastnilo 754 osôb. Najstarší
účastník bol 77-ročný a najmladší 8-ročný.
Účastníci výstupu obdržali na vrchole
Kriváňa účastnícky list s vrcholovou pečiatkou. Účastníci obdržali 3 poštové lístky
opečiatkované červeným kašetom s textom
v kruhopise: XXII. ročník Medzinárodné-

ho vojenského výstupu na Kriváň 2.9.2017.
Stanica poľnej pošty. V strede kašetu silueta Kriváňa 2 495 m. n. m. a text Kriváň,
a na ďalších Štrbské Pleso a Tri Studničky.
Pošta Štrbské Pleso pečiatkovala ručne
dennou pečiatkou. Pošta Starý Smokovec
pečiatkovala „žehličkou“, čo znehodnotilo
červený kašet.

Odstránené sochy
Mgr. Ján Mička
6. júna zomrel významný slovenský umelec, sochár Jozef Jankovič (1933 – 2017). Napriek tomu, že jeho tvorba bola významne
v pravom zmysle slova angažovaná, neboli
jeho diela vládnucimi kruhmi prijímané pozitívne. Jeho súsošie „Obete varujú“ z r. 1969
spred pamätníka SNP v Banskej Bystrici bolo
neskôr odstránené, aby sa po rokoch dočkalo znovu odhalenia aj podoby na poštovej
známke k 70. výročiu SNP v r. 2014 (Pofis
568/2014, Obr. 1). Ale takýchto príkladov by
sme mohli uviesť desiatky od vzniku ČSR
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Obr. 1 - Pamätník SNP
Spravodajca ZSF
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po skončenie vojny v r. 1945 alebo po Nežnej
revolúcii 1989. Po vzniku Republiky sa odstraňovali z našich miest symboly Koruny,
pripomínajúce Rakúsko-uhorskú monarchiu. V Bratislave tak bola odstránená socha
Márie Terézie od Jána Fadrusza z r. 1897 a jej
úlomky skončili v Dunaji. Podobne po 2.
svetovej vojne mizli z našich miest sochy Tomáša Garique Masaryka a Milana Rastislava
Štefánika, aby sa niektoré po rokoch dočkali
svojej reinštalácie, čo možno dokumentovať
niektorými poštovými pečiatkami. U nás
v Trnave pri výstavbe novej pošty a rekonštrukcii Námestia Klementa Gottwalda bolo
v roku 1949 odstránené ako „nežiaduce novej dobe“ historické súsošie sv. Trojice Jána
Krištofa Khiena z r. 1695 dominujúce Trojičnému námestiu. Na pôvodné miesto sa vrátilo reštaurované súsošie v r. 1993 (Obr. 2).

Obr. 2 - Znova postavenie Trojičného
súsošia v Trnave
Zaujímavý osud mala socha Milana Rastislava Štefánika, jedna z prvých Štefánikových sôch na Slovensku od zakladateľa
moderného slovenského sochárstva Jána Koniarka. Najskôr bola pri budove Hospodárskej banky, kde nahradila Pamätník honvédov z revolučných rokov 1848. (Tú preniesli
na Nový cintorín, kde je umiestnená medzi
lipami podnes, pravda bez bronzovej dosky,
ktorú neskôr pár bezdomovcov odnieslo
do zberu). Koniarkova socha M. R. Štefánika
je na niekoľkých príležitostných poštových
2017 / 3

Obr. 3 - Socha M. R. Štefánika, pečiatka
Šnirca
pečiatkach výtvarníka M. Šnirca, ktoré sa
používali pri pietnej spomienke tragickej
smrti M. R. Štefánika. Tá dostala v roku 1969
miesto oproti Bernolákovmu súsošiu, aby
bola po rokoch premiestnená pred Evanjelický kostol, pričom ešte aj doteraz to nebolo
jej posledné putovanie (Obr. 3). Vzhľadom
k neistému podložiu (socha je na betónovom
prekrytí riečky Trnávka) sú už vypracované
plány jej presunu na takmer pôvodné miesto
ku Knižnici J. Fándlyho, pričom opäť nahradí iné súsošie, tentoraz Pamätník osloboditeľov Červenej armády od L. Snopka.
Pražania si iste pamätajú obrovské súsošie Jozefa Vissarionoviča Stalina na Letnej
od sochára Otakara Šveca odhalené 1. mája
1955, odstránené nočnými odstrelmi v novembri 1962. Dnes na mohutnom podstavci
je moderný Metronóm K. Nováka z r. 1991.
Výpočet osudov pamätníkov (iste nie
úplný) skončím súsoším Klementa Gottwalda v Bratislave na dnešnom Námestí
slobody od Tibora Bártfaya z r. 1980, ktoré na tomto mieste vydržalo do roku 1990,
kedy sa rozhodlo opäť odstrelom jeho odstránenie. Podobne z našich miest postupne zmizli sochy generalissima J. V. Stalina
a zakladateľa sovietskeho štátu V. I. Lenina,
ktoré akosi automaticky patrili do „výzdoby“ našich miest.
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Žilinskí filatelisti
- účastníci medzinárodného projektu obnovy sochy

V

obci Divina (okres Žilina) v rokoch
2016 až 2017 bola realizovaná obnova sochy Jána Nepomuckého (národná kultúrna pamiatka), postavená v roku
1796. Táto obnova nebola úzkou lokálnou
záležitosťou, ale dosiahla širokú medzinárodnú podporu. Oprava sochy začala
pod patronátom Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave a ďalšiu podporu projektu
poskytlo cca 50 osôb a inštitúcií (napr.
Jeho Veličenstvo Norodon Sihamoni, kráľ
Kambodže, posledný bulharský cár Simeon II., vojvoda František Bavorský, gróf
Móric Čáky, obec Divina, Nadácia KIA
Motors Slovakia, mesto Nepomuk, MPO –
Metal, s. r. o., urbariáty Diviny, Lúk a Lalinka, inštitúcie katolíckej cirkvi – biskupstvo Žilina, Rád Božieho hrobu, Rytiersky
rád krížovníkov s červenou hviezdou,
Metropolitná kapitula u sv. Víta na Pražskom hrade, atď...). Slávnostná reinšta-

lácia a znovuvysvätenie sochy sa konalo
2. júna 2017.
Autor a koordinátor projektu pán
Ing. Marek Sobola, PhD., pozval k účasti na projektu aj Klub filatelistov 53 – 19
Žilina. Výbor klubu pripravil pre výstavu
venovanú partnerom projektu, ktorá bola
súčasťou reinštalácie, panel so známkami a ďalším zberateľským materiálom
na tému Jána Nepomuckého. Záverečnú
časť tvorí prehľad histórie Klubu 53 – 19.
Výstava nemá jednorázový charakter,
ale postupne bude inštalovaná v obciach
s touto tradíciou a bude propagovať filateliu a 96 ročný žilinský Klub 53 – 19.
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že k tejto udalosti bola vydaná známka s personalizovaným kupónom, celinová obálka
a používaná bola príležitostná pečiatka.
i.v.g-

Klub filatelistov 53 – 19 v Žiline
na novej ceste propagácie

S

polkový život organizovanej filatelie prebieha v kluboch. Sú to najmä
stretnutia, diskusie, získavanie a prenos
informácií, ukážky tvorby zbierok, kritika, usporiadanie výstav, spoločné návštevy podujatí a podobne.
Samozrejme (najmä dnes), sa kluby venujú aj propagácii známok a zberateľstva
vôbec. Je smutnou skutočnosťou, že vynaložená snaha, čas, prostriedky a celkové
úsilie nie je adekvátne výsledkom. Hľadajú
sa preto nové cesty a spôsoby. Jednu z nich
začal Klub 53 – 19 v Žiline. Po dohode
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s Ing. Adamíkovou zo Slovenskej pošty,
a. s., propaguje slovenské známky v návštevných priestoroch pošty Žilina 1 reprodukciami cca ôsmich albumových listov
nových známok a ich inaugurácií (odpadajú obavy z poškodenia materiálu). Materiál
sa v nepravidelných intervaloch obmeňuje. Časom sa dá očakávať aj žánrové rozšírenie ukážok. Je to vlastne stála výstava
s trvalou propagáciou poštových služieb,
známok a filatelie. Domnievame sa, že je
to príklad hodný nasledovania.
i.v.gSpravodajca ZSF
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Čestné uznanie pre Ladislava Kukliša

N

a Holíčskom zámku sa v júni konali
Tereziánske dni, najväčšie kultúrno
–spoločenské podujatie, na ktorom sme si
pripomenuli 300. výročie narodenia Mária
Terézie. Táto udalosť európskeho významu
sa stala príležitosťou na ocenenie nášho filatelistického kolegu pána Ladislava Kukliša,
ktorý v tomto roku slávi významné životné
jubileum. Zo svojich 80 rokov väčšiu časť zasvätil láske k filatelii. Z rúk primátora mesta
Holíč Zdenka Čambála si pán Kuliš prevzal
Cenu primátora mesta Holíč za celoživotnú
prácu pre rozvoj klubu filatelistov v Holíči,
za jeho propagáciu a odovzdávanie profesionálnych skúseností v oblasti filatelie. Tento
výnimočný sviatok neunikol pozornosti ani
predsedníctvu SČF, ktoré pánu Kuklišovi
v zastúpení pánom Jozefom Šolcom udelilo
Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj filatelie,
a tak sa svojím rozhodnutím zapísalo veľký-

Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj filatelie
mi písmenami do histórie českej a slovenskej filatelistickej pospolitosti nielen týchto
dní, ale i dní budúcich. Veľké poďakovanie.
KF Holíč

Ing. Ján MANIAČEK (1.4.1933 - 17.9.2017)
20. september 2017 bol
v Nitre dňom rozlúčky s dlhoročným vysokoaktívnym
filatelistom pánom Ing. Jánom Maniačkom. Preto sa
na mestskom cintoríne v Nitre
s ním prišiel, popri rodine
a známych, rozlúčiť početný
zástup filatelistov z rôznych
klubov Slovenska. Za nich sa
naposledy k Jankovi prihovoril
predseda Zväzu slovenských
filatelistov Miroslav Ňaršík. Vo svojom vystúpení spomenul, že Ing. Ján Maniaček
začal zbierať známky už počas školských
rokov. Postupne ho začali zaujímať aj celiny, príležitostné a denné poštové pečiatky,
R nálepky, poštovo – historické dokumen2017 / 3

ty... V Košiciach založil v roku
1975 krúžok mladých filatelistov a po presťahovaní do Nitry v tejto činnosti pokračoval.
Krúžky mladých filatelistov
viedol 35 rokov a vzťah k filatelii prenášal aj na svoje deti,
vnučky i vnuka, ktoré boli
členmi krúžku mladých filatelistov. Mládežníci pod jeho vedením vystavovali svoje filatelistické exponáty na domácich
a zahraničných filatelistických výstavách.
Viedol a vychoval viac ako stovku mladých
filatelistov. Od roku 1980 do roku 1996 bol
podpredsedom komisie mládeže Východoslovenského kraja. Predseda ZSF Miroslav
Ňaršík pripomenul bohaté aktivity Janka
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2017, 7. 7. * Andrej Radlinský (Osobnosktorýznámka
organizoval
fiti) Maniačka,
* príležitostná
* N:kongresy
R. Brun,aR:
latelistické
olympiády
filatelistov.
Ľ. Žálec
* OTp+OF
PTCmladých
* PL: 8 ZP,
TF: 1
členomFLA
výborov
fiPL Bol
* papier
* RZklubov
11 ¾ filatelistov
* FDC N:aR.
latelistických výstav. Členom námetovej koBrun, R: Ľ. Žálec, OTp TAB * náklad: 400
misie ZSF bol od roku 1980, od roku 1991
tis. (50 tis. PL).

do roku 1999 jej predsedom a potom tajomníkom. Od roku 2001 bol členom Slovenskej
filatelistickej akadémie. V Košiciach vydával
bulletin krajskej komisie námetovej filatelie
v rokoch 1981 až 1996. Spracoval Filatelistické motívy Slovenska rokov 1993 až 1995.
Pripravil na publikovanie Príležitostné ručné poštové pečiatky, tematické príležitostné
a propagačné strojové pečiatky a odtlačky
výplatných strojov nitrianskych pôšt (1933
- 2002). Prispieval článkami do katalógov
filatelistických výstav, časopisov Filate637) Andrej Radlinský (1817 – 1879)
lie, Slovenská filatelia, Martinia, Zberateľ,
637 Junifil, 1,30
€ viacfarebná........................
1,30
Filatelistické
state a iných. Doma
637 i PL
(165 x 118
mm) .................................10,40
v zahraničí
vystavoval
šesť filatelistických
637 exponátov.
FDC ..............................................................2,20
Jeho dva najmilšie - „Milan
Rastislav Štefánik - vedec, vojak, diplomat“
a „Milan Rastislav Štefánik – veľký Slovák
2017,
4. 9. * Bienále ilustrácií Bratislava
a Európan“ získali na Slovensku a v zahra2017
*
* GÚ:
Rosničí príležitostná
zlaté medaily. známka
Na Štefánika
sa V.
zameral

2017, 7. 9. * Šport: A. Kvašňák, V. Nedomanaj zbierkou
pohľadníc,
fotografií
a kníh.
ský,
J. Torma
* príležitostná
známka
* N:JeI.
autorom
knihy
Osudy
Piačka
* OF
PTC
* PL:pamätníkov
25 ZP + 25Milana
K v šaRastislava Štefánika
na Slovensku.
Sústredil
chovnicovom
usporiadaní,
TF: 4 PL
* papier
do nej doteraz veľmi málo známe i neznáme
FL * HZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC N: I. Piačka, R: R.
informácie o histórii všetkých známych paCigánik,
OTp PTC * náklad: 900 tis.
mätníkoch aj o tých, ktoré boli v minulosti

zničené. Ako predseda nitrianskeho Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika písal
články, robil výstavy, prednášky a besedy
o Štefánikovi.
ZČSF a ZSF ocenil Ing. Jána Maniačka
za jeho aktívnu prácu Čestným uznaním
ZČSF, Pamätnou medailou ÚV ZČSF k 90.
výročiu prvého filatelistického spolku na Slovensku, titulom ZČSF Zaslúžilý pracovník vo
filatelii, bronzovým, strieborným a zlatým
Čestným odznakom ZSF, titulom Vzorný ve639) Futbalista A. Kvašňák (1936-2007), hokejista
dúci KMF a Cenou ZSF za rok 2006.
V. Nedomanský (nar. 1944), boxer J. Torma (1922-1991)
Posledné slová, ktorými sa predseda ZSF
K)prihovoril
portréty a mená
športovcovzneli:
k nebohému,
639 „Janko,1 €ďakujeme
viacfarebnáTi.............................
1,00
za Tvoju prácu
639
FDCa v ..............................................................
1,90
v ZSF
našom klube. Budeš nám chýbať,
639
0,91
ale NL
ostávaš..............................................................
v našich srdciach.“
Kupóny a spojky
MVDr. Milan Šajgalík,
639 KĽ
..............................................................1,00
predseda KF 52-51 Nitra

toka * OF PTC * PL: 35 ZP, TF: 2 PL * pa- 639 KP
pier FL * KHZ 11 ¼ * FDC GÚ: V. Rostoka 639 KH
639 KD
OF Kasico * náklad: 350 tis.

..............................................................1,00
..............................................................1,00
..............................................................1,00
639 S vodorovne ...................................................2,00
Z filatelie ho najviac zau639 S zvisle ............................................................2,00
jali známky a poštové dokla-

Ing. Ľubomír Vajčovec opustil naše rady

D

ňa 4.10.2017 sme sa rozlúčili s vojenskými poctami s naším členom pplk. v. v.
Ing. Ľubomírom Vajčovcom,
rodákom z Turian nad Váhom,
ktorý nás náhle opustil vo
veku 71 rokov.
Filatelia a záhradka bola
jeho celoživotná láska a vášeň. Do organizovanej filatelie
638) vstúpil
Ilustráciav V.roku
Klímovej
1969. Pracoval
kde zastá638 v KF 54–02
0,50 €Prešov,
viacfarebná
....................... 0,50
rôzne
funkcie, až sa vypracoval na pred638 val
FDC
..............................................................
1,40
Stál pri všetkých aktivitách
638 sedu
CM klubu.
..............................................................0,96
prešovského KF. Jeho angažovanie vyústilo
do jeho zvolenia do výboru ZKF VR, kde zastával funkciu podpredsedu.
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dy, ktoré súviseli s letectvom.
Z nich vytváral aj úspešné
exponáty
na obálky
filatelistické výTitulná
strana
stavy. V roku 1999 mu bol
Emisia Radvanský jarmok.
za jeho prácu udelený strieMedovníkove
Výtvarný návrh
bornýsrdce.
ČO ZSF.
akad.Drahý
maliarĽubo,
P. Uchnár.
Tvoje telo nás
Na titulnej
strane
zobrazená
opustilo,
aleje Tvoje
myšlienky
a práca, ktorú
si pre filateliu
montáž vytvorená
z rohových
známokvytu ostane
budeme
originálnehokonal,
tlačového
listu oa35my
známkach
na tomto základe ďalej rozvíjať náš krásny
a príležitostnej pečiatky PPP 52/17.
koníček - filateliu.
Česť Tvojej svetlej a nezabudnuteľnej pamiatke!
Zdeno Baliga
Spravodajca ZSF

Známková tvorba Slovenskej republiky 2017 - III. štvrťrok

2017, 8. 9. * Radvanský jarmok * príležitostná známka * N: P. Uchnár * OF PTC
* PL: 30 ZP + 10 K, TF: ? PL * samolepiaci
papier FL * výsek, ZP a kupóny na PL oddelené čiarkovým priesekom 4 1/8 * FDC
N: P. Uchnár, OF Kasico * náklad: 450 tis.
640) Perníkové srdce z jarmoku
K) symbolická „360“

640
1,65 € viacfarebná........................ 1,65 Kupóny
640 FDC ..............................................................2,55 640 KĽ
640 PaL .............................................................. 1,61 640 KP

CARTES MAXIMUS 2017

.............................................................. 1,65
.............................................................. 1,65

PAMäTNÝ LIS T 2017

Pohárovka ohnivá (Caloscypha fulgens)
113 CM 642/17

Radvanský jarmok
060 PaL 640/17
Kyjačik Zollingerov (Clavaria zollingeri)
114 CM 643/17

Jozef Božetech Klemens

UMENIE 2017

Oltár sv. Jakuba v Levoči

