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ÚVODNÍKÚVODNÍK

zase sa Nový rok stretol so Starým a my tu máme ďalší 
ročník nášho periodika – Spravodajcu. Každý si dáva 
k tomuto prelomovému dátumu nové predsavzatia, 
našu redakčnú radu nevynímajúc, a tak sme sa roz-
hodli aj my naše periodikum vylepšiť. Chceme aby 
platilo známe heslo, že tento ročník Spravodajcu bude 
lepší než minulý, a horší ako budúci.

Po obsahovej stránke v tomto čísle je zachovaný

Vážení čitatelia,

súčasný stav, no grafický dizajn sa plne zmenil. Jeho podobu prevzala na 
seba profesionálna vydavateľská agentúra JADRO. Zmena prispela nie len 
k vylepšeniu grafického stvárnenia periodiká, o ktorom sa môžete sami pre-
svedčiť, ale priniesla aj zníženie nákladov na vydávanie a tlač Spravodajcu.

Obsahovú stránku tvoríte, milý čitatelia, predovšetkým Vy. Svojimi 
príspevkami určujete smer a záujem, kam sa má Spravodajca uberať. Jej 
podrobná analýza a budúce smerovanie by sa malo upresniť na tohtoroč-
nom jarnom zasadaní Rady ZSF.

Spravodajca by mal byť hlavným informačným kanálom nášho zväzu. 
Mal by vyvážene prinášať spravodajstvo o filatelistickom živote vo všetkých 
regiónoch Slovenska. Informácie tečúce týmto kanálom by mali byť oboj-
smerné, nie len z centra k členskej základni, ale aj z klubov filatelistov k Ra-
de ZSF a medzi klubmi navzájom. Mal by prinášať názory Vás filatelistov 
– čitateľov na chod zväzu, Vaše rady, čo a ako sa dá zlepšiť. Preto neváhajte 
a tvorte nášho Spravodajcu spolu s nami, napíšte nám svoje názory (verte 
mi, písať články viete, len sa na to musíte odhodlať)!

Ďalšou otázkou, ktorá zaujíma prispievateľov je fixácia termínov vydávania. 
Od neho sa odvíja aj aktuálnosť informácii, na ktorú aj vo veľkej miere vplýva 
periodicita vydávania. Tá je daná ekonomikou vydávania na štyri krát ročne.

Prudkým rozvojom elektronických médií sa však vynára otázka mož-
ností aktuálnej tvorby nášho periodiká na internetovej stránke ZSF, kde sa 
články a informácie dajú uverejňovať priebežne, ako prichádzajú a tým sú 
okamžite prístupné všetkým filatelistom.

Myslím si, že tieto a podobné otázky budú aj témou nášho jarného zasada-
nia Rady ZSF. Spravodajca sa stane vo svojom vynovenom šate s atraktívnym 
obsahom zaujímavým a žiadaným periodikom nie len pre slovenských filate-
listov, ale bude o neho záujem aj v zahraničí, najmä v Českej republike.

Ing. Zdeněk Baliga
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Milí priatelia

Každý týždeň prináša nie-
čo nové v živote nášho 

zväzu. Je to normálne, veď 
sme stále organizácia s viac 
ako tri tisíc členmi a s tým 
je spojené mnoho adminis-
tratívnej a orga nizačnej prá-
ce. Sekretariát zväzu, jeho 
funkcionári hľadajú rieše-
nia problémov, ktoré zá-
konite prichádzajú. Máme 

na sekretariát oznámenie, 
že ste ich darovali našej 
organizácii, aby sme Vám 
mohli poďakovať a poslať 
pekný filatelistický suvenír. 
Tak ako minulý rok.

Spolupráca
so Slovenskou 

poštou, a.s.
zahraničné záväzky, ktoré tiež úspeš-
ne plníme. Stojím v strede tohto dia-
nia a každý deň sa snažím nájsť si 
popri pracovných povinnostiach v mo-
jom zamestnaní čas, aby zväz mohol 
úspešne pokračovať vo svojej činnos-
ti. Väčšinu problémov riešime prie-
bežne, na riešenie niektorých potre-
bujeme vašu spoluprácu a podporu. 
Solidarita členov s vlastnou organizá-
ciou je nevyhnutná na riešenie načrt-
nutých problémov. Posúďte to sami.

Darujte 2% zo svojich 
daní ZSF

Máme pred sebou posledný mesiac, 
kedy môžeme poukázať registrova-
ným organizáciam 2% z daní fyzických 
a právnických osôb. Máte možnosť da-
rovať ich svojej organizácii. V časopise 
sú vložené tlačivá, ktoré môžete vypl-
niť, dať potvrdiť u svojho zamestnávate-
ľa a pošlite ich na daňový úrad v mieste 
Vášho pracoviska. Ak máte iného favo-
rita, dajte to jemu, ak nemáte, môžete 
ich dať zväzu. Dajme ich radšej nieko-
mu, ako nikomu. A nezabudnite poslať 

V novembri minulého roka sa 
uskutočnili XXI. Dni filatelie Sloven-
ska v Bratislave. V predchádzajúcom 
čísle Spravodajcu ZSF som vás veľmi 
stručne informoval o čom bolo toto 
podujatie. V prednáškach predse-
du zväzu a predsedu komisie sloven-
skej poštovej známky zo strany ZSF 
a riaditeľky pre marketing a pred-
sedkyne realizačnej komisie Sloven-
skej pošty odzneli názory na známko-
vú tvorbu, terajší stav vzťahov našich 
organizácií a perspektívu vzájomnej 
spolupráce. Prednášky, ktoré odzneli 
na podujatí boli publikované v zborní-
ku prednášok, kde sa okrem zmiene-
ných štyroch prednášok, podľa mňa 
na veľmi aktuálne témy, nachádza-
jú i dve výborné odborné prednášky 
o teritoriálnej a tematickej filatelii. 

Rád by som vám priblížil niekoľ-
ko nosných myšlienok publikovaných 
v zborníku.

Z prednášok vyplynulo, že rozvoj 
filatelie na Slovensku závisí, a zrejme 
bude v hlavnej miere v blízkej budúc-
nosti závisieť od jej dvoch protagonis-
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tov. Od Zväzu slovenských filatelistov, 
organizácie rozvíjajúcej filateliu ako 
zberateľskú disciplínu, ktorá fakticky 
zastupuje nielen záujmy svojich čle-
nov, ale i všetkých filatelistov nášho 
teritória, a od Slovenskej pošty, a.s., 
vydavateľa slovenských poštových 
známok a majoritného obchodníka 
so známkami. Zväz slovenských fi-
latelistov chápe filateliu ako záľubu, 
ktorá má osobný i spoločenský roz-
mer. Nie je upriamená len na zbie-
ranie noviniek známok a filatelistic-
kých výrobkov poštových správ, ale 
v širšom rozsahu, na zbieranie arte-
faktov filatelistickej povahy, štúdium 
ich výroby a používanie v historic-
kom, kultúrnom i spoločenskom kon-
texte. Slovenská pošta ako vydavateľ 
slovenských poštových cenín, ale aj 
majoritný obchodník so slovenskými 
známkami a z nich vyrobených filate-
listických výrobkov, ktoré vznikli po 
roku 1993, poníma známku ako do-
klad o zaplatení určitej poštovej služ-
by i ako tovar, o ktorý majú zberatelia 
v rôznej podobe záujem. Predaj poš-
tovej známky ako tovaru bez poskyt-
nutia poštovej služby predstavuje po 
odčítaní výrobných nákladov vlastne 
jej čistý zisk. Má teda eminentný zá-
ujem, aby táto časť jej príjmu bola čo 
najvyššia, čo nemusí byť vždy v sú-
lade so záujmami filatelistov. Každá 
zo spomínaných organizácii má špe-
cifickú úlohu v stratégii rozvoja fila-
telie. Mnohé problémy vnímame pri-
bližne rovnako. Ukázalo sa, že na 
niektoré problémy, a najmä na ich rie-
šenie, máme rozličný pohľad. Dôleži-

té je, že sme sa zhodli v tom, že dobré 
partnerské vzťahy sú prvým predpo-
kladom výhodnej spolupráce. Boli by 
sme radi, aby sme spolu problémy fi-
latelie pomenovali, navrhli ich rieše-
nie a spoločne hľadali riešenie k oboj-
stranej spokojnosti. Ak sa nám to 
podarí, bude to prvý krok k vytvore-
niu organizácie pre rozvoj filatelie na 
národnej úrovni, tak ako to odporúča 
Svetová organizácia pre rozvoj filate-
lie WADP. Vyslovili sme tiež názor, že 
súčasná poštová známka môže byť 
dobrou investíciou len vtedy, ak vy-
davateľ prevezme na seba dlhodobé 
záväzky, ktoré budú podporovať po-
stupné zhodnocovanie slovenských 
známok. Tieto záväzky by mali byť 
jasne definované so záväzným prísľu-
bom ich dlhodobého plnenia.

Texty v zborníku sú zaujímavým čí-
taním a znova ho odporúčam do vašej 
pozornosti. Terajší počet objednávok 
zborníka je nízky, znova sú v nepreda-
ných exemplároch kumulované zväzo-
vé financie. Kladem si otázku, nema-
jú členovia záujem o dianie vo zväze 
alebo je im cena zborníka vysoká? 
Publikácie, ktoré zväz vydáva sú pre-
dovšetkým pre jej členov a ich zakú-
penie znamená, že členská základňa 
žije s problémami, ktoré riešia jej vo-
lení zástupcovia. Očakávam, že klu-
by si nielen zakúpia zborník do svo-
jej knižnice, ale sa aj zoznámia s jeho 
obsahom a budú o ňom diskutovať. 
Zborník si možno objednať a zakúpiť 
na sekretariáte zväzu.

Na Dňoch filatelie sme položili náš-
mu strategickému partnerovi niekoľko 
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zásadných a mnoho zaujímavých otá-
zok. Chápeme, že filatelia je len mino-
ritnou časťou obchodných aktivít SP, 
a preto trpezlivo čakáme niekoľko me-
siacov na odpoveď na otázky publiko-
vané v zborníku, aby sme na ich zákla-
de postavili realistický plán dlhodobého 
rozvoja našej organizácie a vzájomnej 
spolupráce. Dokedy budeme čakat?

Špecializovaný katalóg 
slovenských známok
V predchádzajúcom čísle tohto ča-

sopisu vypísala Rada ZSF subskribciu 
na nové doplnené vydanie Špecializo-
vaného katalógu slovenských známok 
a celín, ktorej termín vyprší 31.marca 
t.r. Do termínu uzávierky tohto čísla 
prišlo asi sto záväzných objednávok. 
Znamená to, že záujem o katalóg je 
tak nízky, alebo je tu iná príčina, ktorú 
nepoznám? Na jednej strane máme 
signál, že členská základňa potrebu-
je nové aktualizované vydanie, na 
druhej strane je nezáujem záväzne si 
katalóg objednať. Pomôžte mi to po-
chopiť. Na to, aby sme dali katalóg do 
výroby potrebujeme 1300 predplati-
teľov. Zväz môže svojim členom slúžiť 
vydaním publikácie len vtedy, ak ju 
členská základňa skutočne potrebuje. 
A to znamená, že si členovia publiká-
ciu najprv musia objednať. Predložím 
do Rady ZSF návrh, aby subskribcia 
bola predĺžená do konca kalendárne-
ho roka a sami členovia nech rozhod-
nú, či katalóg potrebujú alebo nepo-
trebujú. Obraciam sa na funkcionárov 
klubov, najmä na distribútorov, aby 
informovali členov o pripravovanom 

vydaní katalógu v roku 2006. Bola by 
to zlá vizitka práce výborov KF, ak by 
nízký počet abonentov súvisel s nein-
formovanosťou našich členov.

Členská prémia ZSF
V štvrtom čísle minuloročného Spra-

vodajcu ZSF je článok M. Ňaršíka s ná-
zvom „Podarilo sa Vám to pán predse-
da”. Nemal som možnosť reagovať na 
článok v predchádzajúcom čísle pre ne-
dostatok času, a preto to robím teraz. 
Je prirodzené, že koľko je ľudí, toľko 
môže byť názorov na nejaký problém. 
V našom zväze má každý právo pre-
zentovať ten svoj, je to súčasť vnútro-
zväzovej demokracie. Preto tiež  chcem 
vyjadriť svoj názor a  nech čitatelia roz-
hodnú ku ktorému sa pridajú. V prípa-
de vydania členskej prémie v podobe 
loga ZSF na kupóne známky Blahože-
lanie sme získali veľa pozitívnych ohla-
sov a len jeden negatívny. Podrobnos-
ti okolo vydania netradičnej členskej 
prémie som opísal na strane predsedu 
ZSF v druhom čísle Spravodajcu ZSF 
roka 2004 a nebudem ich opakovať. 
Cítim však potrebu reagovať, pretože 
som skutočne členskú prémiu navrhol 
vydať, v spolupráci s výtvarníkom pri-
pravil jej výtvarný návrh a prostredníc-
tvom POFIS-u som sa zúčastnil i na jej 
realizácii. Som hrdý na toto svoje die-
ťa a tvrdím, že je to originálna členská 
prémia, akú doteraz nemá žiadny fila-
telistický zväz na svete. A to je neod-
škriepiteľný fakt. Členskou prémiou 
nie je len známka s kupónom, na kto-
rom je logo ZSF, prémia je celok tvore-
ný originálnou celistvosťou vyplatená 

STRANY  PREDSEDUSTRANY  PREDSEDU
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známkou s kupónom spolu s nepečiat-
kovanou známkou vloženou do havid-
ky pamätného listu. Proti argumentom 
autora článku staviam názor ôsmich 
mienkotvorných členov rady, ktorí vy-
danie schválili jednomyselne a nikto 
z nich nepokladá členskú prémiu za fi-
latelistický „pamflet”, ako ju nazval au-
tor článku. Silným argumentom proti 
tvrdeniu autora je veľký záujem člen-
skej základne o túto prémiu. A čo je veľ-
mi dôležité, práve vďaka záujmu o túto 
prémiu sa sekretariátu zväzu podarilo 
aktualizovať adresár členskej základne, 
pretože podmienkou zaslania členskej 
prémie bolo zaslanie aktuálnych poš-
tových adries jednotlivých členov klu-
bov. V druhom kole odošleme v týchto 
dňoch okolo tisícpäťsto členských pré-
mií ich adresátom, pretože až do kon-

ca kalendárneho roka sme zbierali ich 
adresy. Zaznela tiež námietka, že bola 
použitá 9 Sk známka, keďže v minulom 
roku bolo poštovné pre list prvej váho-
vej kategórie 8 Sk. Prečo? Odpoveď je 
jednoduchá, mohli sme použiť len takú 
známku, ktorá bola k dispozícii. Mám 
pocit, že túto námietku mal autor po-
slať na inú adresu.

Potreba originálnej členskej prémie 
je očividná. Tento rok budeme mať pri 
jej návrhu sťaženú situáciu, pretože SP 
neakceptovala do Zmluvy o spoluprá-
ci ani vydanie čiernotlače, ani prítlač 
na kupón. Povolila nám len zvláštnu 
príležitostnú celinu.

VÝSTAVYVÝSTAVY

BIRDPEX 5
V termíne 29.-30. apríla 2006 sa v Dánsku uskutoční tématická filatelistická 

výstava BIRDPEX 5. Ak niekto z členov ZSF vlastní exponát „VTÁCI“, môže sa 
uvedenej výstavy zúčastniť. Poplatok za 5 rámový exponát je 65 EURO (5x13). 
Prihlášku treba zaslať do 15.12.2005 na adresu: Leif W. Rasmussen, Lynghoj 
14 – Bruunsháb, DK-8800 Viborg alebo leif.w.rasmunssen@mail.tele.dk 

HUNFILA 2005 PÁPA
V dňoch od 17.–19. júna 2005 sa uskutoční Všeobecná výstava HUNFILA 

2005 – PÁPA v meste Pápa. Výstava bude súčasťou Medzinárodného festi-
valu hier. Sponzorom podujatia je Maďarská pošta. Maďarská strana príjme 
1–2 exponáty po 5 rámov alebo jednorámový exponát (12 listov). Poplatok 
za 1 rám (resp. literárny titul) je 10 EURO. Požadovaná kvalifikácia je strie-
borná medaila z národnej výstavy (I. stupeň). Prihlášku je potrebné zaslať 
do 31.3.2005 spolu s titulným listom. Organizačný výbor oznámi prijatie 
resp. neprijatie exponátu do 20. apríla 2005. Kontaktná adresa: MABÉOSZ, 
Vörösmarty u. 65, H-1387 Budapest alebo E-mail: mabeosz@axelero.hu, 
www.mavinformatika.hu/mabeosz/ Bližšie informácie na sekretariáte ZSF.
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Po informácií, ktorá prišla zo Zväzu rakúských filatelistov, že naša najkraj-
šia známka roka 2003 získala tohtoročnú Grand Prix del’Exposition WIPA 

ma zaliala vlna radosti. Ten istý pocit sa ma zmocnil, keď sme získali túto cenu 
v roku 2000, tentoraz to bolo umocnené pocitom, že sa to stalo po druhý krát. 
Slovenskí filatelisti si dobre pamätajú vyhlásenie najkrajšej známky roka 2003 
počas Zberateľských dní v júni 2004 na výstavisku Incheby. Podarilo sa nám 
i vďaka podpore manažmentu Incheby a Slov. pošty vytvoriť slávnostné a dôs-
tojné prostredie podujatia za prítomnosti predstaviteľov rakúskeho, maďarského 
a španielskeho filatelistickeho zväzu. A možno tu sa zrodil zárodok, z ktorého sa 
vyvinul nádherný krištáľ v podobe ocenenia Grand Prix del’Exposition WIPA.

Trinásťčlenná porota Grand Prix vytvorená z predstaviteľov rakúskej pošty, 
filatelistov, umelcov, novinárov a publicistov sa 26. januára stotožnila s dobrým 
vkusom slovenských a českých filatelistov prejaveným v Ankete o najkrašiu 
známku Slovenska pre rok 2003. Porota každoročne hodnotí známky vyhod-
notené z jednotlivých krajín za najkrajšie a tento rok vyberala zo súboru niekoľ-
kých desiatok najkrajších známok. Nie je dôležité z koľkých presne, dôležité je, 
že mala k dispozícii dosť veľký súbor kvalitných a krásnych známok a že výber 
nebol ľahký. Porota viac ako hodinu diskutovala, komu pririekne prvé miesto 
a nakoniec dala cenu našej známke. Isto významnú úlohu zohral výber témy 
v Návrhovej komisii Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií. Majstrov-
ský obraz majstra Medňanského „Potok za humnami na brehu” zo Slovenskej 
národnej galérie považujú Slováci i Rakúšania za spoločné kultúrne dedičstvo, 
pretože maliar sa narodil na Slovensku (Beckov, 1852) a tvoril striedavo na Slo-
vensku, v Budapešti, Paríži a Viedni, kde i v roku 1919 zomrel. Slovenská znám-
ka bola uznaná za najkrajšiu, pretože rytec František Horniak s jemu vlastným 
majstrovstvom dokázal pretransformovať Medňanského obraz do rytiny na 
plochu niekoľkých štvorcových centimetrov, pretože pražská tlačiareň známok 
a cenných papierov z jeho predlôh vytlačila technikou z plochých dosiek synté-
zu šiestich farieb vytvárajúcich neobyčajne pôsobivú poštovú známku. Rakúski 
odborníci pre tlač dali absolutórium pražskej tlačiarni za bezchybné vytlačenie 
známky a spolu s filatelistami dali najvyššie ocenenie rytcovi za jeho pôsobivý 
rytecký prepis obrazu, i keď izraelský hárček, „Arménska keramika v Jeruza-
leme”, z druhého miesta je tiež krásny a príťažlivý. Tretie miesto získala ukra-
jinská známka s moderne poňatým náboženským motívom tlačená nákladnou 

GRAND PRIX del’ EXPOSITON WIPA 
2004 príde na Slovensko

Slovenská známka je znova najkrajšia na svete

ZSF  INFORMUJEZSF  INFORMUJE
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zlatou tlačou. Na štvrtom mieste je austrálska známka s obrazom motýľa, o pia-
te a šieste miesto sa delia známky Lichtensteinska a Hong Kongu, ôsme miesto 
má Portugalsko a o deviate a desiate miesto sa delia Fínsko a Maurítius.

Blahoželáme vydavateľovi slovenských poštových známok, blahoželáme ryt-
covi známky majstrovi Františkovi Horniakovi za umeleckú a ryteckú trans-
formáciu Medňanského obrazu do známkovej podoby, blahoželáme pražskej 
tlačiarni za vynikajúcu tlač. Všetci traja vytvorili celok, ktorý bol ohodnotený 
ako najkrajší na svete. Známka je vyobazená na tretej strane obálky časopisu vo 
forme upraveného tlačového listu. Pohľad do krátkej his tórie známkovej tvorby 
Slovenskej republiky ukazuje, že všetky významné ocenenia našej známkovej 
tvorby sme získali za známky tlačené z rytiny. Spolu s Českou republikou sme 
jediné štáty sveta, ktoré získali túto predstížnu cenu dvakrát. Je to silný argu-
ment na zachovanie tejto techniky v našej známkovej tvorbe. Bol by som veľmi 
smutný, ak by sa éra tlače známok technikou viacfarebnej tlače z rytín plochých 
dosiek skočila v roku 2003. Pevne verím, že sa vydavateľ slovenských poštových 
známok vráti k tejto osvedčenej a úspechy prinášajúcej tlačovej technike, k špič-
kovým tvorcom a rytcom z blízkej minulosti, k vynikajúcej tlačiarni, ktorá spo-
lu s tvorcami prispela k svetovému významu známkovej tvorby Slovenska.

Ľubomír Floch

- ZSF zabezpečil pre KF automatové 
známky (AZ), ktoré dodáme KF s ob-
chodnou zľavou 4%. AZ sú v nomi-
nálnej hodnote 9,- Sk, 10,- Sk, 12,- 
Sk, 13,- Sk, 15,- Sk, 16,- Sk, 18,- Sk, 
19,- Sk a 20,- Sk. V prípade záujmu 
si ich môžete objednať u novinká-
ra  KF alebo na našej adrese: ZSF, 
Radlinského 9, 812 11 Bratislava do 
30.4.2005. Zároveň uveďte, či bu-
dete mať záujem aj o prípadné ďal-
šie nominálne hodnoty AZ, ktoré 
budú vydané a v akom počte kusov.

- Klub filatelistov 52-40 Partizánske 
usporiada v dňoch 19.3-7.4.2005 
v priestoroch galérie PICASO, v bu-
dove CASIS na námestí SNP v Par-
tizánskom propagačnú výstavu 

domácich zberateľov v oblasti fi-
latelie a numizmatiky pod názvom 
ZNÁMKY A MINCE.

- Klub filatelistov 54-10 v Košiciach 
pripravuje výstavu mladých fila-
telistov III. stupňa v dňoch 11.-19. 
júna 2005. Vedúci krúžkov mla-
dých filatelistov môžu iniciovať 
tvorbu exponátov,

- KF 52-13 v  Holíči plánuje zorganizo-
vať propagačnú výstavu pri príleži-
tosti 800. výročia mesta

- KF 52-32 v Malackách založil dva 
krúžky mladých filatelistov pri Zá-
kladnej škole J. Dérera Malacky

- KF 52-52 v Nitre pripravuje výstavu 
III. stupňa v Zbehoch v predpokla-
danom termíne júl – august 2005

VIETE, ŽE...
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Rada ZSF po prerokovaní predlože-
ných materiálov prijala nasledov-
né uznesenie:

A) BERIE NA VEDOMIE
a) Rok 2005 ako rozpočtové provizó-

rium do upresnenia v marci 2005
b) Informácie zástupcov jednotlivých 

regiónov Slovenska a ich činnosti 
v roku 2004 a pláne na r. 2005

c) Vyhlásenie ankety o najkrajšiu znám-
ku a pečiatku r. 2004

d) Návrh na uskutočnenie filatelistic-
kých výstav NITRA-CYPRUS 2006 
NITRAFILA 2008

e) Návrh na uskutočnenie propagač-
nej filokartistickej a filatelistickej vý-
stavy v máji 2005 v Košiciach

f) berie na vedomie rozhodnutie pred-
sedu revíznej komisie o prizvaní 
Ing. Sedláka z KF 52-27 a Ing. Ran-
čáka z KF 54-17 ako odborných 
konzul tantov pre riešenie úloh revíz-
nej komisie a odpoveď na list KF 52-
51 evid. na sekretariáte ZSF pod. č. 
223/2004 z 19.11.2004

g) berie na vedomie, že výstava NITRA-
FILA 2003 skončila so schodkom 
tým upresňuje uznesenie z pred-
chádzajúcej Rady ZSF.

B) SCHVAĽUJE
a) Národných komisárov na výstavy
 Poľsko 2005 - Ing. Bachratý
 Graz 2005 - Doc.Ing.J. Tekeľ, PhD.
b) Upravuje dovolenku na 30 dní v roku 

v zmysle Zákonníka práce + 13 plat 
pracovníčkam sekretariátu a novin-
kovej služby

c) Schvaľuje Doc. Ing. Tekeľa, PhD. ako 
zástupcu ZSF pre rokovanie medzi 
nástupníckymi organizáciami ZSF-
-SČF k príprave zmluvy o vydáva-
ní edície Monografia Česko-Sloven-
ských známok

C) UKLADÁ
a) Doc.Ing. J.Tekeľovi, PhD. zabezpečiť 

pohovory s novými porotcami ZSF 
p. Lechnerovou a p. Urminským.

 Termín: 30.3.2005
 Zodp. Doc.Ing. J. Tekeľ,PhD.
b) Sekretariátu ZSF zaslať ďakovné lis-

ty organizátorom propagačnej vý-
stavy v Malackách Dr. Molnárovi, 
Mgr. Paštekovi

 Termín: 30.1.2005
 Zodp. Ing. Jantoš
c) Výstavnej komisii preveriť možnosti 

realizácie výstavy II. St. v roku 2005
 Termín: 30.3.2005
d) Na základe odporúčania revíznej 

komisie intenzívne propagovať 2% 
daň v prospech ZSF

 Termín: trvalé
 Zodp. Predsedovia ZKF
 ZSF + sekretariát
e) Tajomníkovi ZSF poskytnúť údaje 

o návrhoch na Zlaté čestné odzna-
ky ZSF Revíznej komisii ZSF

 Termín: 31.1.2005; Zodp. Ing. Jantoš
f) Predsedom ZKF potrebu výmeny 

členských preukazov v celozväzo-
vom meradle

 Termín: 31.12.2005
 Zodp. Predsedovia ZKF

Ing. Július Jantoš, tajomník ZSF

Uznesenie
zo zasadnutia Rady ZSF konaného dňa 18. decembra 2004 v Bratislave
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ČLÁNOK I.
Udeľovanie ceny

1. CENA ZSF sa udeľuje jeden krát ročne za mimoriadne významnú publikač-
nú, výskumnú, organizačnú, výstavnú, alebo inú tvorivú činnosť v regionál-
nom, celoslovenskom alebo zahraničnom rozmere vo filatelistickom odbore.

2. CENA ZSF sa môže udeliť za hodnotený rok len jedna
 a) členovi ZSF
 b) kolektívu členov ZSF
 c) v mimoriadnych prípadoch i iným osobám a kolektívom
3. Cenu možno udeliť aj “in memoriam”. V takomto prípade sa CENA ZSF 

odovzdá i s príslušnou odmenou najbližšiemu príbuznému.
4. S udelením CENY ZSF, ktorú vyhlasuje Rada ZSF v prvom polroku za čin-

nosť kandidáta alebo kolektívu je spojená vecná alebo finančná odmena.
ČLÁNOK II.

Kandidáti na udelenie CENY ZSF a postup orgánov ZSF pri jej udelení
Návrhy na kandidátov pre jej udelenie môžu podávať členovia ZSF, výbory 

KF, výbory ZKF a odborné komisie ZSF.
Výbor KF prejedná materiál, postúpi ho so svojim vyjadrením a doporučením 

príslušnému výboru ZKF, ktorý návrh prerokuje, posúdi a so svojim stano-
viskom odošle na sekretariát ZSF do 30.8. v príslušnom roku. Sekretariát 
ZSF zaeviduje každý návrh písomne podaný do uvedeného termínu.

Cena ZSF sa udeľuje ku Dňu slovenskej poštovej známky.
ČLÁNOK III.

Menovanie komisie, jej predsedu a členov
1. Členom komisie môže byť člen ZSF.
2. Predseda ZSF vymenuje do 15.10. v roku spravidla 3 člennú komisiu pre 

hodnotenie kandidátov na udelenie Ceny ZSF. Členom komisie nemôže 
byť osoba, ktorá je kandidátom na udelenie Ceny ZSF.

3. Predseda ZSF z členov komisie vymenuje jej predsedu.
ČLÁNOK IV.

Činnosť komisie
1. Menovaná komisia vykoná zasadnutie pre posúdenie podaných návrhov, 

ktorú zvolá predseda komisie do 15.11. v roku.

ŠTATÚT
na udeľovanie „CENY ZSF” za tvorivé činy pre ZSF 

a v prospech rozvoja organizovanej filatelie na Slovensku
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2. Komisia je uznášania sa schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov komisie. Ak komisia na zasadnutí nie je uznášania sa schopná, 
predseda ZSF vymenuje novú komisiu.

3. Komisia hodnotí podané návrhy, po ich posúdení vyhodnotí najúspešnejší.
4. Komisia rozhoduje väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov, rozhoduje hlas 

predsedu komisie.
5. Ak komisia nikoho z kandidátov nenavrhne na udelenie Ceny ZSF, odô-

vodní svoje rozhodnutie predsedovi ZSF.
ČLÁNOK V.

Kritériá na hodnotenie činnosti kandidáta
1. Komisia sa pri hodnotení zameriava na tieto okruhy:

a) rozsah činnosti kandidáta na organizovaní zväzových podujatí, jeho 
aktívnu účasť na ďalších akciách ZSF,

b) aktívna organizátorská činnosť vo výstavníckej činnosti, spolupráca 
so spriatelenými filatelistickými zväzmi, iniciované a realizované ná-
vrhy propagujúce činnosť organizovanej filatelie na Slovensku,

c) aktivity vo vystaovaní exponátu, ktorý získava pre ZSF i Slovensko vy-
soké ocenenia doma i v zahraničí,

d) podpora organizovaného podujatia finančným i nefinančným prispe-
ním vo významnej miere, ochrana a zveľaďovanie majetku ZSF,

e) organizátorská práca a účinné rozvíjanie mládežníckej filatelie,
f) významná publicistická činnosť, aktívna účasť na tvorbe a vydávaní 

filatelistickej literatúry, medializácia dosiahnutých výsledkov na Slo-
vensku i v zahraničí,

g) bádateľská a výskumná činnosť vo filatelii.
ČLÁNOK VI.

Rozhodovanie a vyhlásenie Rady ZSF
1. Predseda oboznámi členov Rady ZSF s návrhom komisie na udelenie 

Ceny ZSF. Zoznámi ich s hodnotením odporúčaného kandidáta.
2. Ak komisia dospela k názoru, že za hodnotený rok nemá byť udelená 

Cena ZSF nikomu z kandidátov, uvedie dôvody. 
3. Rada ZSF rozhoduje s konečnou platnosťou o tom, že Cena ZSF má byť, 

alebo nemá byť za hodnotený rok udelená. Pri rovnosti hlasov je rozhodu-
júci hlas predsedu ZSF.

ČLÁNOK VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na V. valnom zhromaždení ZSF 
v Trenčíne dňa 18. septembra 1999 a nadobúda účinnosť týmto dňom.
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V komisii boli zastúpené všet-
ky regióny Slovenska a praco-

vala v tomto zložení: Milan Móric 
- predseda, PaedDr. Jozef Gál - pod-
predseda, Ing. Ján Maniaček st. - ta-
jomník, Ing. Ivan Lužák - hospodár, 
MVDr. Július Molnár, PhD - člen, Eva 
Lechnerová - členka a Mgr. František 
Sopko - člen.

Činnosť sa riadila ročným plánom 
a uzneseniami z dvoch schôdzí, za-
meraných na problematiku náme-
tovej filatelie. Plán mal päť častí: 
1. Organizačná činnosť. 2. Zvyšova-
nie odbornosti a publikačná činnosť. 
3. Tvorba a vystavovanie exponátov. 
4. Rozhodcovská činnosť. 5. Medzi-
národná spolupráca.

1. Komisia mala schôdzu v prvom 
polroku v Bratislave pri námetovej 
výstave SLOVOLYMPFILA 2004, na 
nej si členovia komisie prezreli ex-
ponáty s pripomienkami výstavnej 
poroty. Druhá schôdza sa uskutočni-
la v druhom polroku v Nitrianskych 
Hrnčiarovciach pri Medzištátnej vý-
stave SLOVENSKO - MAĎARSKO. 
Na tejto schôdzi predniesol predse-
da Komisie maximafilie FIP Nikos 
Rangos veľmi zaujímavú odbornú 
prednášku s ukážkami o tvorbe ex-
ponátov z analogických pohľadníc. 
Vypočuli si ju i ďalší záujemcovia. 
Členovia aktívne pracovali v Slo-
venskom filatelistickom vedeckom 
spoločenstve, Slovenskej spoločnos-

ti olympijskej a športovej filatelie, 
Spoločenstve svätého Gabriela, Od-
bornej skupine maximafilie, Klube 
Františka Horniaka a ďalších iných. 
Dvaja členovia komisie viedli krúžky 
mladých filatelistov. Aktívni členo-
via zboru konzultantov pre 11 tema-
tických oblastí poskytovali odborné 
konzultácie a rady tvorcom exponá-
tov, ako je v ďalšom osobitnom prí-
spevku.

2. Komisia usporiadala odborný 
seminár pre tvorcov námetových 
exponátov v Bratislave, ktorého sa 
zúčastnilo 16 vystavovateľov. Pre-
hliadli si exponáty na výstave SLO-
VOLYMPFILA 2004 s komentárom 
tajomníka výstavnej poroty Ing. M. 
Bachratého a rozbor exponátu P. San-
tangela „Živá atletika“ R. Babutom, 
členom výstavnej poroty z Poľska. 
Členovia komisie prispievali odbor-
nými príspevkami do Spravodajcu 
ZSF, Zberateľa, Svätého Gabriela, 
Modrého plameňa, do katalógov vý-
stav a do iných periodík. ZSF vydal 
publikáciu MVDr. J. Molnára pre 
zberateľov a tvorcov exponátov ma-
ximafilie. Odborná skupina maxima-
filia tiež vydávala bulletin.

3. Členovia komisie pomáhali pri 
organizovaní a realizovaní súťažných 
i nesúťažných výstav, na ktorých bolo 
vystavených najviac exponátov v trie-
de námetovej filatelie včítane maxi-
mafilie. Každý člen komisie má naj-

Z ČINNOSTI KOMISIE NÁMETOVEJ 
FILATELIE ZSF V ROKU 2004
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menej jeden námetový exponát, ktorý 
vystavil. Na európskej výstave OLYM-
PHILEX v Aténach sme mali 8 špor-
tových exponátov, na srbskej výstave 
PRO OLYMPIA 2 športové exponáty, 
na českej výstave AEROSPACE jeden 
exponát a na medzinárodnej výstave 
SLOVOLYMPFILA bolo 81 % náme-
tových športových exponátov z nich 
18 slovenských, na oblastnej výstave 
ZÁHORIE bolo vystavených 81% ná-
metových exponátov, na nesúťažnej 
medzištátnej výstave SLOVENSKO 
- MAĎARSKO bolo zo 40 exponá-
tov 43% námetových exponátov. Na 
týchto výstavách bolo 5 nových špor-
tových exponátov a 8 nových iných 
tematických exponátov. Najvyššie 
hodnotenia zlatými i pozlátenými 
medailami na výstavách doma i v za-
hraničí dostávajú športové exponáty 
MUDr. P. Osuského a RNDr. V. Jan-
koviča. Členovia komisie poskytovali 
odbornú pomoc dospelým i mládež-
níckym tvorcom exponátov radami 
i filatelistickými materiálmi.

4. V Komisii porotcov ZSF pracujú 
traja členovia komisie, ktorí hodnoti-
li vystavené exponáty podľa nového 
Výstavného poriadku ZSF. Na medzi-
národnej výstave SLOVOLYMPFILA 
spolupracovali so zahraničnými porot-
cami a vymieňali si skúsenosti. Dvaja 
kandidáti splnili podmienky pre me-
novanie za zväzových porotcov.

5. Medzinárodná spolupráca sa 
realizuje hlavne so skupinami ma-
ximafilie v Maďarsku, Francúz-
sku a Nemecku (MVDr. J. Molnár), 
s Českou námetovou spoločnosťou 
a Olympšportom (Mgr. F. Sopko) 
a Srbským zväzom filatelistov (Pae-
dDr. J. Gál). MVDr. J. Molnár získal 
1. miesto za najkrajšiu analogickú 
pohľadnicu roka 2003 na svete od 
Komisie maximafilie Medzinárodnej 
filatelistickej federácie, ktorou bola 
analogická pohľadnica Bethovena. 

 Komisia schválila na svojej dru-
hej schôdzi plán činnosti na rok 2005 
a podľa neho bude pracovať.
Ing. Ján Maniaček st. tajomník KNF ZSF

Činnosť námetových konzultantov

Na schôdzi Komisie námetovej filatelie ZSF 5.11.2000 sme schválili návrh 
na vytvorenie zboru námetových konzultantov pre desať námetov a ďa-

lej potom i na jedenásty námet. Sú to tieto námety a ich konzultanti: DEJINY 
(Alexander Urminský, Piešťany), DOPRAVA (Eva Lechnerová, Vrbové), FAU-
NA - FLÓRA (Ľubomír Adamčiak, Ružomberok), HUDBA (Ing. Ľuboš Weig-
ner, PhD., Krompachy), KOZMOS (Mgr. Pavol Ondráška, Bratislava), MAXI-
MAFILIA (MVDr. Július Molnár, PhD., Trnava), MLÁDEŽNÍCKA FILATELIA 
(Ing. Jozef Rančák, Poprad), RELIGIÓZNA FILATELIA (Marian Žák, Trenčín), 
ŠPORT (Igor Banás, Nitra), VÝTVARNÉ UMENIE (Ing. Ivan Lužák, Bratislava) 
a MEDICÍNA (MUDr. Peter Katina, Topoľčany).
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Námetových konzultantov sme vybrali zo skúsených vystavovateľov týchto 
tém, aby pomáhali pri rozširovaní radov zberateľov a pri tvorbe zbierok a hlav-
ne výstavných exponátov. Obrátili sme sa na nich listom, v ktorom sme navrhli 
niektoré formy pomoci: 
- poradiť pri získavaní filatelistických materiálov k zvolenej téme, prípadne pri 

ich oceňovaní,
- poradiť pri tvorbe alebo zlepšovaní exponátu,
- poradiť pri získavaní kontaktov s ďalšími zberateľmi témy,
- prípadne iná pomoc.

Pozrime sa, ako pracovali niektorí konzultanti, od ktorých sme dostali infor-
mácie o ich aktivitách aj o situácii pri zbieraní a tvorbe exponátov.

Námetový konzultant pre námet DEJINY A. Urminský pomáha ôsmim zbe-
rateľom, tvorcom exponátov a vystavovateľom. Je členom Komisie porotcov ZSF 
ako zväzový porotca. Dáva na uváženie, či by bolo vhodné založiť sekciu MIN-
CE spoločne s Českou námetovou spoločnosťou.

E. Lechnerová, konzultantka pre námet DOPRAVA, je v spojení s tvorcami 
dvoch nových exponátov z nich jeden je aj ašpirant zboru porotcov.

Námet FAUNA - FLÓRA konzultuje Ľ. Adamčiak. Eviduje tri nové exponáty zo 
svojho okolia. Doteraz je dvadsaťjeden exponátov a vytvorilo ich trinásť autorov.

Námetovým konzultantom pre námet HUDBA je aktívny úspešný vystavova-
teľ viacerých exponátov z tejto tematiky Ing. Ľ. Weigner, PhD. Navrhol zberate-
ľom založenie sekcie, ale dostal ohlas iba od jednej záujemkyne.

Konzultant MVDr. J. Molnár, PhD. vytvoril odbornú skupinu MAXIMAFI-
LIU, ktorá má tridsaťštyri členov so siedmimi exponátmi. Pomáha radami i ma-
teriálmi ďalším štyrom tvorcom exponátov. Využíva široké kontakty so zahra-
ničnými skupinami maximafilie.

Námet RELIGIÓZNA FILATELIA konzultuje M. Žák. Zbiera ho vyše sto fi-
latelistov organizovaných i neorganizovaných v ZSF. Doteraz sedemnásť z nich 
má tridsať exponátov. Väčšina z  nich sú členmi veľmi aktívneho Spoločenstva 
svätého Gabriela.

Námetoví filatelisti témy ŠPORT sú združení v Slovenskej spoločnosti olym-
pijskej a športovej filatelie, ktorá má viac, ako stodvadsať zberateľov, ktorí sú 
organizovaní i neorganizovaní v ZSF. Konzultantom je I. Banás, veľ mi úspešný 
a skúsený vystavovateľ aj na výstavach FIP. Exponátov s touto tematikou je šty-
ridsať od dvadsiatichpiatich autorov. 

O námet MEDICÍNA nie je asi väčší záujem. Sú známe štyri exponáty. Kon-
zultant MUDr. P. Katina nedostal žiadne požiadavky od zberateľov, tvorcov ex-
ponátov a vystavovateľov. 
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Niektorí konzultanti majú menšiu aktivitu. Pokúšali sme sa získať konzul-
tantov pre námety HASIČSTVO a SLOVACIKÁ. Doteraz sa nám to nepodarilo. 
Veľmi radi privítame konzultantov pre tieto i ďalšie námety.

Viacerí konzultanti informujú, že nie je záujem o vytvorenie námetových 
sekcií na Slovensku. Môžeme preto doporučiť, aby záujemcovia nadviazali kon-
takty so sekciami v Českej námetovej spoločnosti.

Aktívna činnosť námetových konzultantov sa prejavila i na vytvorení a vystave-
ní niekoľkých z trinástich nových exponátov a zlepšení existujúcich exponátov. 

Námetová komisia ZSF si váži prácu konzultantov a ďakuje im. Je potešiteľné, 
že i v dnešnom svete, ovládanom ekonomikou a politikou, sa nájdu takí filatelisti, 
ktorí nezištne pomáhajú pri rozvoji námetového zbierania a vystavovania.

Záujemcom o nadviazanie spojenia s námetovým konzultantom pre svoj ná-
met poskytne Ing. Ján Maniaček st., Dlhá 56, 949 01 NITRA, tel. 037 7335060, 
mob. 0907340929.

Ing. Ján Maniaček st., tajomník KNF ZSF

Zväz slovenských filatelistov predlžu-
je termín pre odpovede v Ankete o naj-
krajšiu príležitostnú pečiatku do 30. 
apríla 2005. Odpovede s číslom najkraj-

Anketa o najkrajšiu príležitostnú 
pečiatku roka 2004

šej pečiatky vyobrazené v tomto Spra-
vodajcovi ZSF zasielajte na adresu:

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 811 
12 Bratislava s označením ANKETA. 

(ljf)

1 2 3 4

5 6 7 8
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V sobotu 18.12.2004 o 17. hod. sa uskutočnilo v Galérii hlavného mesta 
SR, v Mirbachovom paláci, slávnostné stretnutie predstaviteľov Zväzu 

slovenských filatelistov (ZSF), Ministerstva dopravy, pôšt a telekomuniká-
cií (MDPT) a Slovenskej pošty a.s.(SP) pri príležitosti Dňa slovenskej poš-
tovej známky.

V tento deň sú už tradične odovzdané tvorcom známok Ceny ministra 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, predstaviteľ ZSF odovzdáva Cenu ZSF, 
prípadne čestné zlaté a strieborné odznaky ZSF a Slovenská pošta inau-
guruje poslednú známku roka. Tento scenár bol dodržaný i na tohtoroč-
nom stretnutí. Slovenskú poštu zastupoval RNDr. Dobrotka, podpredseda 
predstavenstva SP, RNDr. Irena Kyrinovičová, marketingová riaditeľka SP 
a Ing. Mária Kaducová, vedúca obchodnej organizácie SP POFIS. Za MDPT 
bola prítomná Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru pošty, za ZSF celá 
Rada ZSF s jej predsedom Doc.Ing. Ľubomírom Flochom, PhD. a predsta-

Deň slovenskej poštovej známky 2004

AKADEMICKÝ MALIAR M. ČAPKA PREBERÁ CENU MDPT ZA ZNÁMKOVÚ TVORBU
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vitelia umeleckej a filatelistickej 
obce z celého Slovenska. Po za-
hájení podujatia predsedom ZSF 
a peknej úvodnej kultúrnej vlož-
ke navodzujúcej v zhromaždení 
pokoj Vianoc sa ujal moderova-
nia večera Mgr. Pavol Ondraška, 
ktorý s prehľadom napĺňal plá-
novaný scenár večera. Sloven-
skú známkovú tvorbu roka 2004 
prestavil RNDr. Dobrotka spolu 
s inaugurovanou známkou vy-
danou ku Dňu známky. Inau-
guráciu uskutočnili predstavite-
lia organizátorov podpisom na 
príležitostný nálepný list vyda-
ný k tomuto dňu. Ceny v mene 
ministra odovzdala Ing. Jarmila 
Brichtová.

Cena ministra dopravy, pôšt 
a telekomunikácií za známkovú 
tvorbu bola udelená výtvarní-

kom a rytcom, ktorí sú autormi najlepších poštových známok roku 2004, na 
základe návrhu realizačnej komisie známkovej tvorby.

Bola udelená v troch kategóriach:
1. Najkrajšia známka roka: známka „Rímske légie v Trenčíne“, autor znám-

ky akademický maliar Marián Čapka.
2. Najlepší výtvarný návrh: výtvarný návrh známky Rímske légie v Trenčí-

ne, autor výtvarného návrhu akademický maliar Marián Čapka.
3. Najlepšia rytina: na obálke prvého dňa vydania známky Lesy SR „Dob-

ročský prales“, autor rytiny Arnold Feke, Mgr. art.
Nakoniec vystúpil predseda ZSF. Zhodnotil filatelistický rok 2004 a odo-

vzdal Cenu ZSF za rok 2003 dpt. Štefanovi Plškovi, štvrtému laureátovi 
ceny. Predstavil zhromaždeniu laureáta a blahoželal mu k jej udeleniu. Jeho 
filatelistický profil bol už publikovaný v Spravodajcovi 2004(1). Príjemný 
večer sa skončil neformálnou recepciou, kde si všetci mohli vymeniť svoje 
názory na aktuálne problémy slovenskej filatelie. 

(ljf)

PREDSEDA ZSF ODOVZÁVA CENU ZSF
ZA ROK 2003 DPT. ŠTEFANOVI PLŠKOVI
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Zbieranie poštových známok v Tren- 
číne siaha pred rok 1895. Tejto 

ušľachtilej činnosti sa venoval MUDr. 
Karol Brančík (1842-1915), župný 
lekár, prírodovedec, zakladateľ 
Prírodovedného spolku župy 
trenčianskej. Túto ušľachtilú 
činnosť propagoval medzi 
študentami trenčianske-
ho gymnázia, čo ovplyvni-
lo vznik zberateľských krúž-
kov. Filatelia sa v Trenčíne 
začala rozvíjať od roku 1912. 
Vtedy v meste vznikol spolok na 
organizovanie výmeny známok. 
Výmennej činnosti sa ujal vydavateľ 
L. Kugel, ktorý vydával pre svojich zá-
kazníkov ponukové listy v nemčine Phi-
latelistisches Offentenblatt. Tieto lis-
ty vychádzali od roku 1912 aj počas 
1. svetovej vojny. Filatelistický spolok, 
ktorý vznikol v roku 1914, nemal svo-
je stanovy a počas 1. svetovej vojny za-
nikol. Išlo však iba o „stolové“ spoloč-
nosti bez pevného spolkového života. 
Filatelisti sa schádzali v kaviarni hote-
la Erzsébet (dnešný hotel Tatra) ako aj 
v kaviarni Helvetia na dnešného Palac-
kého ulici.

Po vzniku Československej republi-
ky v roku 1918 prišli z Čiech a Moravy 
štátni zamestnanci hlavne príslušníci 
Československej armády, učitelia, poš-
toví zamestnanci, medzi ktorých pat-
rili škpt. Antonín Motal (1875-1934), 
por. Karel Asmus (1906-), kpt. Edu-
ard Havránek (1895-1966), škpt. Jan 

80 ROKOV KLUBU FILATELISTOV 
V TRENČÍNE

Hort (1896-) škpt. Evžen Waschiczek 
(1888-), Miroslav Lazar (1876-), Anto-

nín Hamřík (1892-), Žitomír Vronský 
(1875-), Rudolf Peške (1879-).

Keď „Hlásnik“ Trenčian-
skych novín 8. marca 
1925 oznámil založenie 
Klubu filatelistov uplynu-
lo tridsať rokov od za-
loženia prvého filatelis-

tického spolku ALBUM 
v Kremnici v roku 1895 

a sedem rokov od vydania 
prvých československých 

poštových známok HRADČA-
NY v roku 1918. Po jeho založení 

sa klub stal členom Zväzu čs. filate-
listických spolkov v Prahe. Na prvej 
schôdzi bolo prítomných jedenásť 
členov. Za predsedu klubu bol zvole-
ný škpt. – kapelník 17. ppl. Antonín 
Motal, za podpredsedu zvolili Fedo-
ra Hrušovského (1880-1928) a za ta-
jomníka bol zvolený Antonín Hamřík. 
Tretie valné zhromaždenie klubu sa 
uskutočnilo 5.2.1927. Za predse-
du klubu bol zvolený Karol Morgen-
stern (1895-1991), za podpredsedu 
zvolili Marcela Wintera (1878-1944), 
za tajomníka kpt. Eduarda Havrán-
ka, správcu kolovania prebytkov fila-
telistického materiálu Hermanna Fu-
chsa a pokladníka Aladára Markhota 
(1832-1961).

V roku 1928, desať rokov po vzniku 
1. ČSR, zorganizovali prvú filatelistic-
kú výstavu na Slovensku v hoteli Tatra 
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v dňoch 27.5.-3.6.1928 za účasti 110 
exponátov s medzinárodnou účasťou. 
Bolo na nej 51 exponátov z Čiech, 33 
zo Slovenska a 26 zo zahraničia ako 
aj 6 exponátov vystavili mladí 
filatelisti. K výstave bol vy-
daný trojjazyčný katalóg, 
medaila a príležitostná pe-
čiatka. V roku 1929 bol za 
predsedu KF zvolený Mar-
cel Winter.

V období rokov 1918-
1938 sa trenčianski filatelisti zú-
častňovali so svojimi exponátmi vý-
stav v Plzni r. 1929, v Ostrave r. 1931 
a v Bratislave r. 1937. V čestných or-
gánoch výstav boli zástupcovia klubu 
na výstave v Žiline r. 1936, Bratislave 
r. 1937 a v Prahe r. 1938. V dňoch 15.-
20.10.1937 bola v hoteli Tatra propa-
gačná filatelistická výstava.

V rokoch 1939-1945 sa trenčian-
ski filatelisti schádzali v reštaurácii 
Fajka na Rozmarínovej ulici. V roku 
1940 nastali zmeny vo vedení klubu. 
Za predsedu bol zvolený Dezider Ry-
bár (1904-1971), za tajomníka zvoli-
li JUDr. Belu Pásztora. Na konci roka 
1941 bol za predsedu KF zvolený 
Štefan Markovič (1893-1947). Zme-
ny v spoločnosti sa odzrkadlili aj v ži-
vote členov KF. Dňa 4.3.1942 vydal 
Ústredný hospodársky úrad v Brati-
slave pod č.. 1117-II/1942 nariadenie 
ako „Prísne dôverné“ a „Veľmi súrne“ 
vo veci zaistenia zbierok poštových 
známok a cenín Židov. Toto opatre-
nie postihlo aj filatelistov a zberateľov 
poštových známok z Trenčína a jeho 
blízkeho okolia. Medzi nich patrili Šára 

Rosenfeldová (1878-1942?), Karol 
Herz (1921-1942?), Dr. Július Stiglitz 
(1903-1942), Ing. Karol Pick, Alexius 

Fischer, Bernard Reis, MUDr. Ernest 
Bogner (1903-1942), Martin Iz-

rael, Zoltán Bock, Pavol Ve-
lisch (1898-1942?), Móric 
Kramer (1884-1942?), Sa-
muel Lazar, Armín Körner 
(1903-1942?), Armín Fu-
chs (1894-1943?), Samuel 

Weil, Aladár Scheibner (1903-
1942?), Dezider Weiss (1898-

1944), Marcel Winter (1878-1944), 
Dr. Klement Fränkl (1902-1942?), Jú-
lius Länder (1898-1942?), Karol Schle-
singer (1890-1942). Väčšina z nich 
zahynula v rámci holocaustu v kon-
centračných táboroch. Ich filatelistic-
ké zbierky boli predané v dražbe v Bra-
tislave v roku 1942.

Celoštátnej výstavy v Bratisla-
ve sa v roku 1942 so svojimi expo-
nátmi zúčastnili aj členovia KF me-
dzi inými aj vysokoškolský študent V. 
Čelko. V čestnom výbore boli PhMr. 
Ján Halaša a Štefan Markovič, ktorý 
sa zúčastnil na valnom zhromaždení 
dňa 7.11.1943 v Bratislave, kedy bol 
ustanovený Zväz slovenských filate-
listických spolkov. Na zasadaní ZSFS 
v Bratislave bol 21.3.1944 JUDr. Belo 
Pásztor zvolený na člena rady ZSFS.

Vojnovými udalosťami bol spolkový 
život narušený. Po oslobodení Trenčína 
10.4.1945 sa začal obnovovať aj klubo-
vý život. Opäť sa nadviazali filatelistické 
spojenia a priateľstvá prerušené vojno-
vými udalosťami. Prvým povojnovým 
predsedom klubu sa stal Štefan Čer-
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ník (1904-1964). V rokoch 1951-
1963 pôsobilo v Trenčíne sedem 
krúžkov filatelistov pri rôznych in-
štitúciách v rámci ROH.

Od roku 1963 sú v činnos-
ti dva kluby filatelistov. Klub fi-
latelistov 52-10 pri Kultúrnom 
stredisku a 52-19 pri Kultúr-
nom a metodickom centre OS 
SR Trenčín (bývalý Dom armá-
dy). Na riadení klubového živo-

Jerevan, Moskva, Sindelfingen, Si-
sak, Bielsko-Biala, Szolnok, N. Sacz, 
Oslo, Giezno, Chorzów, Viedeň, ale aj 
v Prahe, Brne, Bratislave a Košiciach, 
ako aj v mnohých ďalších mestách na 
Slovensku a v Českej republike. Tren-
čianski filatelisti usporiadali za uply-
nulých osemdesiat rokov niekoľko po-
zoruhodných filatelistických výstav 
a filatelistických podujatí, medzi kto-
ré patrí I. filatelistická výstava na Slo-
vensku v roku 1928, ktorou sa mesto 
Trenčín stalo „Mekkou“ slovenské-
ho filatelistického výstavníctva. Re-
alizovali tri národné výstavy pod ná-
zvom „LAUGARICIO“, z ktorých bola 
najúspešnejšia v roku 1979 pri príle-
žitosti 1800 výročia rímskeho nápisu 
na hradnej skale. Tri krajské výstavy, 
z ktorých boli veľmi úspešné v roku 
1990 za účasti exponátov družob-
ných krajov a miest Brno, Halle, Gyor, 
Zielona Góra a Západoslovenský kraj 
pri príležitosti 65. výročia klubu filate-
listov v Trenčíne, ako aj výstava s me-
dzinárodnou účasťou v roku 2003 pri 
príležitosti štyridsať rokov Klubu fila-
telistov 52-19 Trenčín. Nasledujú štyri 
oblastné výstavy a niekoľko desiatok 

ta v KF 52-10 sa vo funkcii predsedu 
klubu podieľali Dr. Ľudovít Schwaer 
(1908-1985), Aladár Markhot (1882-
1961), Ing. Lukaš Macura (1911-
1991), JUDr. Vojtech Čelko (1916-
1989), Ján Sýkora (1909-1966), 
Pavol Mažár (1929-2003), v súčas-
nosti Ing. Igor Gunár (1946). V klube 
pôsobili aj ženy. Tu patrí aj prvá slo-
venská vystavovateľka Valéria Čeve-
lová, rod. Stiglitzová (1901-1958), 
Anna Jedináková (1922-1986), 
MUDr. Mária Lisá (1924-1979).

Klub filatelistov 52-19 pri KaMC OS 
SR Trenčín od jeho vzniku 2.3.1963 ria-
dili vo funkcii predsedu KF pplk. PhMr. 
Jiří Smutný (1924-1994), pplk.v.v.Ing.
Karol Milan (1952), plk.gšt.Ing. Mi-
lan Kulich (1952-2003), v súčas-
nosti plk.gšt.v.v.Ing. Dominik Slezák 
(1946). Exponáty trenčianskych fila-
telistov boli vystavené v mestách Bu-
dapešť, Poznaň, Krakov, Miláno, Timi-
soare, Toronto, Kyjev, Rottweil, Sofia, 
Berlín, Havana, Hadmersleben, Bru-
sel, Merseburg, Györ, Hamburg, Rím, 
K.M.Stadt, Halle, Helsinky, Z.Góra, 
Dillí, Auckland, Minsk, Charkov, Tbi-
lisi, Klodzko, Kielce, Bazilej, Vroclav, 
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Keď som sa na jeseň v roku 1968 prihlásil za člena filatelistického klubu 
nemal som predstavu, ako vyzerá činnosť v klube filatelistov, vedel som 

len, že chcem zbierať známky a bol som rád, že si to konečne môžem do-
voliť. Začal som mať pravidelný príjem a objednanie noviniek českosloven-
ských známok bol jeden z prvých finančných záväzkov, ktorým som zaťažil 
môj vtedajší rozpočet. Prostredníctvom docenta Laca Chodáka, distribúto-
ra známok na mojej materskej fakulte som sa zoznámil s klubom, ktorého 
akčný rádius zahrňoval fakulty vtedajšej Slovenskej vysokej školy technic-
kej, Slovenskej akadémie vied, ale najmä početnej stavbárskej obce majúcej 
centrum vo vtedajšom stavbárskom výskumnom ústave, v Stavoprojekte. 
Filate listický klub sa spočiatku volal Stavbár, po roku 1982 sa krátko nazý-
val Klub filatelistov 51-09 a jeho sídlom sa stala Chemickotechnologická fa-
kulta SVŠT, kde sídli doteraz. Po smrti doživotného čestného predsedu klub 
prevzal jeho meno a nazýva sa Klub filatelistov Ladislava Novotného. Klub 
združoval a združuje významných filatelistov mesta Bratislavy, zberateľov, 
vystavovateľov, znalcov a funkcionárov na všetkých úrovniach zväzovej hie-

nesúťažných – propagačných výstav, 
medzi ktoré patria výstavy k 80. výro-
čiu vzbury 71. pešieho pluku v Kragu-
jevci v roku 1988, pri príležitosti 75. 
výročia Klubu filatelistov v Trenčíne, 
EURÓPA v Trenčíne a Deň Armády 
SR v roku 2000, v roku 2001 uspo-
riadanie prvej výstavy na Slovensku 
„Slováci v misiách OSN a operáciách 

za mier“, v roku 2003 prvú výstavu 
k tejto problematike „Slováci v Dozor-
nej komisii neutrálnych štátov v Kórei 
v r. 1953-1993“, v roku 2004 výstavy 
„Naša cesta do NATO“, „60. výročie 
SNP“, „Trenčín v zrkadle pošty a filate-
lie“ a „100. rokov futbalu v Trenčíne“.

pokračovanie v budúcom čísle
Jozef Korený

40 ROKOV KLUBU FILATELISTOV 
LADISLAVA NOVOTNÉHO

rarchie. A práve docent Chodák ma 
v roku 1978 vtiahol do filatelistickej 
činnosti klubu. Ako predseda klubu 
mi ponúkol funkciu tajomníka. Pý-
tal som si čas na rozmyslenie. Nedal 
mi ho, len mi povedal, ak chceš ber, 
ak nechceš, nič sa nedeje. Veľmi som 
chcel. Priťahovali ma zaujímaví, stá-
le diskutujúci páni stretávajúci sa na 
fakulte každú druhú stredu v mesia-
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ci. Funkcie som sa bál, lebo som ne-
mal takmer žiadnu predstavu čo ma 
čaká. Niekoľko rokov som zapisoval 
čo sa na výborových schôdzach dia-
lo, písal som zápisnice a robil orga-
nizátorskú činnosť podľa potreby. 
Bol to zaujímavý čas poznávania 
a zrenia. Stretával som mnoho zaují-
mavých ľudí rôznej profesie. Poznal 
som mnoho osôb na jednaniach vý-
boru, len tak z rečí, bez toho, aby som videl ich tváre a až postupom času 
som sa s nimi zoznamoval. A mnohých spomínaných som nikdy v živote ne-
stretol, len som ich videl a poznal očami starších kolegov z výboru. Počúval 
som a poznával príbehy, ktoré písala vtedajšia zaujímavá doba. A nielen tie 
filatelistické. Postupne sa mi pred očami vytvárala pestrá mozaika vtedaj-
šieho filatelistického života zasadeného do vtedajšieho politického diania. 
Raz do mesiaca sme sa stretávali na chemickej fakulte vďaka podpore odbo-
rového hnutia fakulty, ktoré nám poskytovalo svoju miestnosť na klubovú 
činnosť. Klub zapustil trvalé korene na fakulte a postupom času vytvorili 
jeho väčšinu pracovníci chemickotechnologickej fakulty. Stále je to tak, 
máme podporu vedenia fakulty, i potom, čo odborové hnutie prestalo riadiť 
podporu záujmovej činnosti filatelistov medzi svoje priority. Klub sa dožíva 
štyridsiateho výročia založenia a je v tom istá symbolika, že ja a klub máme 
v ten istý deň okrúhle narodeniny. Keď som vstupoval do histórie klubu, ani 
vo sne ma nenapadlo, že budem raz stáť na jeho čele. Mám tú česť byť jeho 
predsedom s malými prestávkami mnoho rokov a som vďačný členom klubu 
za dôveru. A rád budem klubu slúžiť i ďalej pokiaľ budú členovia mať o moju 
službu záujem.

Klub má teraz meno jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej fila-
telie v jej dejinách. Ladislav Novotný si napísal životopis svojou celoživotnou 
publikačnou, znaleckou i organizátorskou činnosťou. Bola opísana v rôznych 
článkoch i v príležitostnej publikácii klubu vydanej pri príležitosti jeho 20. 
výročia. Vydavateľ slovenských poštových známok vydal v roku 2001 k sto-
ročnici jeho narodenia poštový lístok s prítlačou jeho karikatúrneho portré-
tu. Slovenskej filatelistickej histórii dlhujeme filatelistické profily ďalších 
významných členov klubu, najmä RNDr. Laca Chodáka, docenta na katedre 
dreva a celulózy, významného zberateľa známok starého Rakúska, Českoslo-
venska a Slovenskej republiky rokov 1939-1945. Do galérie významných čle-
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nov klubu nepochybne patrí redaktor 
Róbert Vlach, autor cenného expo-
nátu klasických švédskych a starých 
švajčiarskych známok, neúnavný or-
ganizátor, publicista a vychovávateľ 
mladých filatelistov, Edgar Vysloužil, 
dlhoročný predseda klubu, autor štú-
dijného exponátu prvej známky sve-
ta, anglickej kráľovnej Viktórie, pub-
licista a popularizátor filatelie a ďalší 

iní, ktorí by si tiež zaslúžili písomnú spomienku. Bez mien už nežijúcich ako 
boli Ing. Tibor Schoter, prvý predseda, Martin Jevák a Ján Torday, podpred-
sedovia, JUDr. Tibor Floreán, tajomník, Peter Šimkovic, správca novinkovej 
služby, Vilam Podolán, matrikár, Ing. arch. Ivan Korec, hospodár, Ing. Karol 
Točík, knihovník a archivár a Ing. arch. Ján Medvecký zodpovedný za vý-
stavnú a odbornú činnosť, by nebola história klubu úplna. Je tu naliehavá 
potreba, aby živí pamätníci čo najskôr doplnili jej nepopísané stránky. Keď 
niektorý z členov odišiel na odpočinok, alebo na večnosť, na jeho miesto na-
stúpili ďalší. Považoval som za povinnosť prevziať po smrti doc. Chodáka 
v roku 1981 jeho distribučný úsek zo 102 členmi. Musím spomenúť Ing. Jána 
Čaploviča, v tom čase distribútora 104 členov, ktorý prešiel takmer všetkými 
klubovými funkciami, tajomníka, matrikára, vrátane predsedníckej, Stani-
slava Bošnáka, tajomníka a distribútora. A mám radosť, že medzi nami stále 
aktívne pôsobí Ing. Karol Rihák, významný zberateľ ruských a sovietskych 
známok, vyznamenaný Čestnou medailou filatelistov Ruska.

Je zaujímavé listovať v zozname 584 členov klubu uverejnenom v spomien-
kovom spise vydanom pri príležitosti 20. výročia založenia klubu. Takmer 
nemôžem uveriť, že klub mladých filatelistov mal 169 detí. Za týmito čísla-
mi treba vidieť veľký rozsah činnosti desiatok menovaných i nemenovaných 
členov klubu. Mám radosť, keď zoberiem do rúk klubové celiny, ktoré sme 
vydali pri jubileách klubu. Dýcha z nich história klubu (obr. 1-3).

Klub dospel do zrelosti štyridsiatnika. Dve generácie si podávali štafetu. 
Mnoho sa zmenilo v poslednom desaťročí v organizovanej filatelii, v samot-
nom zväze, či v našom klube. Ostalo nás 92 a spoločným menovateľom na-
šej činnosti je záujem o poštovú známku, najmä o tú našu, slovenskú. Mám 
radosť, že na miesto starších prichádzajú mladí, prichádza tretia generácia 
plná záujmu o filateliu. Som rád, že nemusím mať starosť o budúcnosť klu-
bu, budeme mať komu odovzdať štafetu. Ľubomír Floch
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Okrúhleho životného jubilea 60. 
rokov sa v týchto dňoch doží-

va Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. vý-

NÁŠ VÝZNAMNÝ JUBILANT 
Doc. Ing. ĽUBOMÍR FLOCH, PhD.

diplom a medailu na Salóne filatelie 
Lubrapex 2003 v Lisabone v roku 
2003 a striebornú medailu na Me-

znamný dlhoročný a aktív-
ny filatelista, funkcionár, 
vys tavovateľ a publicista, 
predseda Zväzu sloven-
ských filatelistov a pred-
seda Klubu filatelistov 
Ladislava Novotného (51-
09) v Bratislave.

Cesta jubilanta svetom 
filatelie viedla od prvých 
kontaktov so známkami 
v mladosti až k vrcholovým funkciám 
vo Zväzu slovenských filatelistov.

Je dlhoročný funkcionár zvä-
zu v KF, ZKF a v Rade ZSF. V roku 
1997 sa stal predsedom Združenia 
klubov filatelistov mesta Bratislavy 
a krátko potom bol zvolený na Val-
nom zhromaždení v Košiciach za 
predsedu ZSF. Túto funkciu vykoná-
va doteraz.

Je aktívny publicista v domácich 
časopisoch, ako je Spravodajca ZSF 
a Zberateľ, v zahraničných časopi-
soch, ako je FEPA News a Briefmarke 
(Rakúsko).

Je spoluautorom Špecializovaného 
katalógu slovenských známok a celín 
2001 a Zborníka prednášok XXI. Dní 
filatelie Slovenska.

Jeho jednorámový exponát „Prvé 
známky Slovenskej republiky získal 

dzinárodnej filatelistickej    
výstave Espana 2004 
pod patronátom FIP vo 
Valencii. 

Zastupuje ZSF na  FEPA 
a FIP rokovaniach, ako ná-
rodný komisár ZSF je akre-
ditovaný pre FIP a FEPA 
výstavy. Bol generálnym 
komisárom Medzinárod-
nej výstavy poštových zná-

mok „Slovensko 2002“ uskutočnenej 
v roku 2002 s podporou FEPA.

Je nositeľom Zlatého čestného 
odznaku ZSF, zlatých čestných od-
znakov rakúskeho, poľského, a ru-
munského filatelistického zväzu.

Nášmu vzácnemu jubilantovi sr-
dečne blahoželáme a do ďalších ro-
kov mu prajeme hlavne pevné zdra-
vie, veľa úspechov, spokojnosti, život-  
ného optimizmu a veľa úspechov vo 
vystavovateľskej, publikačnej i funk-
cionárskej zväzovej činnosti  v pro-
spech filatelie.

V mene redakcie i v mene celého 
Zväzu slovenských filatelistov mu 
vyslovujeme úprimné poďakovanie 
za jeho prínos a nezištnú prácu pre 
ZSF.

redakcia Spravodajcu ZSF
a Rada ZSF
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Narodil sa 14. januára 1945 v Urmíne, teraz Mojmí-
rovce pri Nitre. Prvé kontakty so známkami mal pri 
ich vystrihovaní z obálok a pohľadníc. Prvý filatelis-
tický krok urobil odmáčaním známok a ich vysuše-
ním. Všimol si to mladší brat jeho mamy, od ktorého 
dostal prvý album. Na jednotlivých stranách boli zo-
brazené poštové známky zo sveta a text v nemčine. 
Vtedy mal asi desať rokov.

Na strednej škole sa zameriaval na športové znám-
ky a tiež na historické témy. Ako učiteľ základnej 

PaedDr. Jozef Gál - 60 ročný

školy v rokoch 1970 - 1973 viedol filatelistický krúžok v Poľnom Kesove. 
Jeho záujem o slovanskú históriu prerástol do témy Cyril a Metod a ich 

nasledovníci, čomu sa venuje doteraz. 
Klubovú činnosť začal v mestskom klube filatelistov v Nitre a neskor-

šie prešiel do KF 52-51 Plastika v Nitre. Dôvodom bolo stále organizova-
nie filatelistickej činnosti v ňom. Lákala ho organizátorská práca. Preto sa 
podieľal na príprave a uskutočnení viacerých filatelistických výstav, pre-
zentácii nových poštových známok, iniciovaní príležitostných poštových 
pečiatok a ďalších filatelistických akcií. Vrcholmi boli medzinárodné výsta-
vy NITRAFILA 1998 a NITRAFILA 2003, v ktorých bol predsedom organi-
začného výboru. Má veľmi príjemné poznatky z aktívnej účasti na výstave 
v srbskom Báčskom Petrovci, kde medzi prítomnými bolo cítiť nadšenie 
a úprimný záujem o filateliu.

Vo výstavnej činnosti dosiahol pekné výsledky doma i v zahraničí. 
Má tématické exponáty NITRA A NITRIANSKO - POSOBISKO CYRILA 
A METODA,“ „BOX,“ tiež malorozsahové exponáty „POŠTA URMÍN - MOJ-
MÍROVCE“ a „GORAZD.“ Zhotovuje ďalší malo rozsahový exponát „KLI-
MENT.“

Od roku 2004 je predsedom KF 52-51 Plastika. Je predsedom Klubu Fran-
tiška Horniaka a podpredsedom Komisie námetovej filatelie ZSF. Vykonáva 
funkciu tajomníka Spoločenstva svätého Gabriela a vedie dva krúžky mla-
dých filatelistov. Za veľmi aktívnu mnohoročnú prácu mu ZSF udelil Zlatý 
čestný odznak. 

Veľká vďaka mu patrí za všetko, čo vykonal v prospech organizovanej fi-
latelie. Do ďalších rokov života mu prajeme veľa zdravia, úspechov a šťastia 
pri uspokojovaní filatelistickej záľuby. (jms)
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 62 Osobnosti Béla Bartók  3,00 
 63 Osobnosti Ján Bahýľ 6,00 
 64 Ľudovít Štúr  16,00 
 66 Výr. oslobodenia konc. táb. 12,00 
 72 Krásy vlasti Spišský hrad  10,00 
 73 Krásy vlasti Vlkolínec 15,00 
 83 M. Galanda: Dve ženy  16,00 
 102 F.X.Messerschmidt: Z.smiech 10,00 
 103 E.Nemes: Barokové kreslo  14,00 
 103TL E.Nemes: Barokové kreslo  56,00 
 132 J. Kupecký: Vlastná tvorba  9,00 

 132TL J. Kupecký: Vlastná tvorba  36,00 
 133TL Umenie Bojnický oltár  40,00 
 134TL  Koloman Sokol: Za cieľom  48,00 
 164 M.Benka: Krajina z Terchovej 10,00 
164TL M.Benka: Krajina z Terchovej 40,00 
 165 Umenie Ľ. Fullu: Rybári 12,00 
165TL  Umenie Ľ. Fullu: Rybári 48,00 
 172 Osobnosti P. O. Hviezdoslav 11,00 
 173 Ženský čepiec z Čajkova 4,00 
173TL Ženský čepiec z Čajkova 40,00 
 174 Ženský čepiec z Heľpy 15,00 

• Chorvátsky filatelista hľadá part-
nera pre výmenu slovenských zná-
mok za chorvátske. Kont. Adresa: 
Marko Golubovič, Gunduličeva 11, 
31000 Osijek, Hrvatska. E-mail: 
goranka.golubovic@os.htnet.hr

• Poľský filatelista hľadá partnera 
pre výmenu známok na báze kata-
lógu MICHEL v pomere jedna k jed-

INZERCIAINZERCIA

 k.č. Názov emisie Nominál  k.č. Názov emisie Nominál

INZERCIA ZSF
Inzeráty členov ZSF a klubov filatelistov o kúpe, predaji či výmene fi-

latelistického materiálu, informácie o burzách, zberateľských stretnutiach 
a pod. sú uverejňované pre členov ZSF bezplatne. Komerčné inzeráty a re-
klamy sú uverejňované na základe osobitných zmlúv, podľa rozsahu a po-
žadovanej plochy.

Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste uverejnenia inzerátu 
alebo reklamy v časopise.

nej, prípadne inej osobnej dohody. 
Kont. adresa: Edmund Pakulski, Skr. 
Poczt. 1380, 10-959 Olsztyn, Po-
land.

• Mám záujem o výmenu českých 
známok za slovenské. Zaujímam 
sa o staršie ročníky ako aj o novin-
ky. Adr. Frolík Karol, J.B.Foerstra 5, 
370 07 České Budejovice-Rožnov

Stredisko novinkovej služby ponúka členom ZSF známky, hárčeky, upra-
vené tlačové listy, výrobky Pofis SP a.s. za nominálne ceny podľa nasledujú-
ceho zoznamu. Objednávky posielajte na adresu:

ZSF
Stredisko novinkovej služby
Radlinského 9
812 11 Bratislava

Zoznam nepečiatkovaných známok
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 174TL Ženský čepiec z Heľpy 150,00 
175TL Ženský čepiec z Maduníc  180,00 
 175 Ženský čepiec z Maduníc  18,00 
 178 Europa - Tat. národný park  11,00 
 179H 50. výročie Rady Európy  16,00 
 183 Prvý kozmický let občana SR  12,00 
 184 125. Výr. UPU - Žilinská univer. 12,00 
 189 Ochr. prírody - Fúzatka trsťová 14,00 
 191 Ochr. prírody - Žltochvost lesný  16,00 
 189-191H Ochrana prírody- Vtáci 45,00 
 192 M.A.Bazovský Malatiná 13,00 
 192TL M.A.Bazovský Malatiná 52,00 
 193 D. Skutecký: Štúd. Vykúvač 14,00 
 193TL  D. Skutecký: Štúd. Vykúvač 56,00 
 195 Nežná revolúcia 1989 5,00 
 199 Krásy ... - Prielom Dunajca  10,00 
 200 Krásy ... -Prielom Váhu  12,00 
 201 Osobnosti - Meličková  4,00 
 221 Narodenie zo Starej Vsi 18,00 
 221TL Narodenie zo Starej Vsi 72,00  
 222 Snímanie z kríža  20,00 
 222TL Umenie - Snímanie z kríža  80,00 
 223 Deň p. známky- 50.výročie POF 5,50 
 226 Osobnmosti - Janko Blaho  5,50 
 227 ME v krasokorčuľovaní 16,00 
 231 Krásy Liptovská Mara 12,00 
 232 Krásy Ducové Kostelec 15,00 
231-232TL Lipt.Mara-Kostelec-Ducové 108,00 
 234 Studenovodský vodopád 18,00 
 234TL Studenovodský vodopád 180,00 
236-239H Nitrianské kniežatá 40,00 
 244 BIB Bratislava  7,00 
 245 Spravodlivým medzi národmi  14,00 
 246H Alexander Dubček  18,00 
 248 Poštové múzeum 6,00 
 249 Most Štúrovo - Ostrihom 10,00 
 250 Umenie I. Weiner Kráľ  16,00 
 250TL Umenie I. Weiner Kráľ  64,00 
 251 Umenie A. Bazovský  18,00 
 251TL Umenie A. Bazovský  72,00 
 252 Ikona z vých. Slovenska 20,00 
 252TL Ikona z východ. Slovenska 80,00 
 253 Vianoce 2001 Rokok. Betlehem 5,50 
 254 Osobnosti J. Papánek  10,00 
 255 Osobnosti B. Bjornson 14,00 
 256 ZOH 2002 18,00 

 260 Prvé Slov. Gymn.-Revúca 13,00 
 262 Levoča - výplatná 16,00 
 263 Európa - Cirkus 18,00 
 264 Kežmarok - výplatná 10,00 
267-269H Ochrana prírody - motýle 51,00 
 270H Alexander Rudnay  17,00 
273-274 Bojnický zámok 18,00 
273-274TL Bojnický zámok 72,00 
 275 Košická Technická Univerzita 6,00 
 276 Vianoce 2002 5,50 
 277TL  Krásy... Klížske Hradište 70,00 
278TL Krásy... Rotunda v Skalici 140,00 
 279 Krásy... Spišská Kapitula 220,00 
280H  Apollo 17  20,00 
 281 Umenie Koloman Sokol  23,00 
 281TL Umenie Koloman Sokol 92,00 
 282 Umenie Majser Pavol z Levoče 20,00 
 282TL  Umenie Majser Pavol z Levoče 80,00 
 283 Deň poštovej známky - Nitrafila 10,00 
 284 10. Výročie SR  20,00 
 284H 10. Výročie SR  120,00 
 289-290H Sv.Cyril Sv.Metod
  125.Výročie SCP 39,00 
 291 Ľudwig van Beethoven 15,00 
 295 EURÓPA Reklamný plagát  14,00 
 295TL EURÓPA Reklamný plagát  140,00 
 306 BIB 2003 12,00 
 307 Ján Pavol ll 48,00 
 308 J.B.Magin Ostne alebo  8,00 
 310 Vianoce 2003 7,00 
 311 Klenot. múzeí - Cesta dejinami 18,00 
 312 100.výr. letu br. Wrightovcov 18,00 
 313 Umenie Simon voet Sv.Katarína  14,00 
 313TL Umenie Simon voet Sv.Katarína  56,00 
 314 Umenie Rudolf Krivoš Gajdy  16,00 
 314TL Umenie Rudolf Krivoš Gajdy  64,00 
 315 Sv. Gabriel Zvestovanie P.Márii 21,00 
 315TL Sv. Gabriel Zvestovanie P.Márii 84,00 
  Bojnice Čínske vydanie 22,20 
  Bojnice Čínske vydanie 111,00 
  Blahoželanie s čistým kupónom 72,00 
 320 Tulipán s kupónom 9,00 
 324TL EURÓPA Prázdniny  200,00 
 327 Deduško z Večerníčka 8,00 
 328 Letné OH 34,00 
 329 Prezident SR I. Gašparovič 8,00 

 k.č. Názov emisie Nominál  k.č. Názov emisie Nominál
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 330 Dobročský prales 12,00 
 331 Tatranský omnibus 14,00 
 331TL Tatranský omnibus 112,00 
 332 Špaňodolinký vodopád 24,00 
 332TL Špaňodolinký vodopád 192,00 
 333 Pltníci na Dunajci 21,00 
 334 Rímske légie v Trenčíne 26,00 
 335 Umenie 2005 J. Bogdan 33,00 

 335TL Umenie 2005 J. Bogdan 132,00 
 336 Umenie 2005 J. Jakoby 35,00 
 336TL Umenie 2005 J. Jakoby 140,00 
 337 Vianoce 2004 8,00 
 338-343 HOH 2004 84,00 
Automatová známka 5,50; 6,00; 7,00;
 9,00; 10,00; 12,00;
 13,00; 14,00 

 k.č. Názov emisie Nominál  k.č. Názov emisie Nominál
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