Známková tvorba Slovenskej republiky 2005 – II. štvrťrok

2005, 22. 4. * Europa – Gastronómia * príležitostná známka * N: K. Prudil * OF Cartor
Security Printing, Francúzsko * PL 8 ZP TF: ?
PL * papier BP * Z 13 3 / 4 * FDC N: K. Prudil,
R: J. Viktorová, OTp TAB * náklad 500 tis.

2005, 23. 5. * Detská známka 2005 * príležitostná známka * N: J. Kiš, GÚ: L. Čisárik *
OF Cartor Security Printing, Francúzsko * PL
50 ZP TF: 2 PL * papier BP * Z 13 1⁄2 * FDC
N: P. Kudrik, GÚ: L. Čisárik, NP: R. Dudáš,
OF TAB * náklad 2 mil.

Symbolická kresba tradičného vítania chlebom a soľou
353
353 PL
353 FDC
353 NL

19 Sk viacfarebná.................... 19, .................................................152, ...................................................38, ...................................................23, -

2005, 29. 4. * Bratislavský mier * príležitostná známka * N: P. Augustovič * OF
Cartor Security Printing, Francúzsko * PL
50 ZP TF: 2 PL * papier BP * Z 13 1⁄2 * FDC
N: P. Augustovič, R: A. Feke, OTp TAB *
náklad 800 tis.

Známková tvorba Slovenskej republiky 2005 – II. štvrťrok

2005, 15. 6. * Prezident SR I. Gašparovič *
výplatná známka * N+R: M. Činovský podľa
fotografie J. Kuchtu * OTr+HT PTC Praha *
PL 100 ZP TF: 2 PL * papier FL - anglický *
RZ 11 3/4 : 11 1⁄4 * FDC N: I. Schurmann, R:
F. Horniak, OTp TAB * náklad 5 mil.

Výtvarné návrhy známok
III. a IV. štvrťrok 2005

Ivan Gašparovič (*1941), prezident SR
Detská kresba
356
9 Sk viacfarebná........................ 9, 356 FDC 28, 356 ZZ (10 zn.) ............................................90, -

2005, 23. 5. * Bienále ilustrácií Bratislava *
príležitostná známka * GÚ: V. Rostoka * OF
Cartor Security Printing, Francúzsko * PL 50
ZP TF: 2 PL * papier BP * Z 13 1⁄2 * FDC N: D.
Kállay, GÚ+NP: V. Rostoka, R: L. Kruličková,
OTp TAB * náklad 2 mil.

359
9 Sk viacfarebná........................ 9, 359 FDC 28, 359 NL
13, -

2005, 30. 6. * Ochrana prírody – Kone *
príležitostné známky v hárčekovej úprave *
N: I. Piačka, R: R. Cigánik * OTp+OF PTC
Praha * H: 2 ZP TF: ? H * papier ? * Z ? *
FDC N: I. Piačka, R: R. Cigánik, OTp TAB *
náklad 200 tis.

Umenie - Karol Baron
Grafická úprava a Rytec známky:
František Horniak

Lipicanský kôň
Primaciálny palác v Bratislave, portrét Napoleona
354
23 Sk viacfarebná.................... 23, 354 FDC ...................................................42, -

2005, 16. 5. * Svetový rok fyziky – D. Ilkovič * príležitostná známka * N: Z. Brázdil
* OF Cartor Security Printing, Francúzsko
* PL 50 ZP TF: 2 PL * papier BP * Z 13 1⁄2 *
FDC N: Z. Brázdil, R: J. Tvrdoň, OTp TAB *
náklad 1 mil.

Knižná ilustrácia I. Dekune (Japonsko)
357
30 Sk viacfarebná.................... 30, 357 FDC ...................................................49, -

2005, 3. 6. * Holíč * výplatná známka * N: I.
Benca * OF Cartor Security Printing, Francúzsko * PL 100 ZP TF: ? PL * papier BP *
Z 13 1⁄4 : 13 * FDC nebola vydaná * náklad
1 mil.

Slovenský teplokrvník
360
29 Sk viacfarebná.................... 29, 361
31 Sk viacfarebná.................... 31, 360-361 Séria (2) ........................................60, 360-361 H ...................................................60, 360 FDC ...................................................48, 361 FDC ...................................................50, -

Poznámka:

Blesk

Kostol, mestský erb

355
18 Sk viacfarebná.................... 18, 355 FDC ...................................................37, -

358
22 Sk viacfarebná.................... 22, FDC nebola vydaná.

10. 6. 2005 bol vydaný pamätný list a príležitostná tlač k ocenenej známke č. 294 „Ladislav Medňanský: Potok za humnami. Na
brehu.“ 18 Sk, vydanej v roku 2003.
294 PL
294 PT

...................................................40, ...................................................50, -

Umenie - Rembrandt van Rijn
Grafická úprava a Rytec známky:
Mgr. art. Arnold Feke
Titulná strana (zľava do prava)
Technické pamiatky - Čierny Balog
Autor výtvarného návrhu známky:
akad. mal. Marián Čapka
Technické pamiatky - Vychylovka
Autor výtvarného návrhu známky:
akad. mal. Marián Čapka
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Sekretariát Zväzu slovenských filatelistov, Radlinského 9,
812 11 Bratislava oznamuje členom ZSF, že od 11. júla do
31. augusta 2005 bude čerpaná celozávodná dovolenka.
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ÚVODNÍK

Ako ďalej, Spravodajca???

V

duchu tejto otázky sa
nieslo aprílové rokovanie R-ZSF, na ktorom sa
členovia rady okrem iných
bodov programu zaoberali aj
aktuálnymi otázkami, súvisiacimi s vydávaním zväzového informačného média.
Na „pretrase“ bolo zloženie
redakčnej rady Spravodajcu,
jeho financovanie i obsahová
štruktúra, prispievateľský káder, využívanie Spravodajcu klubmi, regionálnymi združeniami a odbornými komisiami. Ako predseda redakčnej rady (RR)
som predniesol analýzu jednotlivých
oblastí, súvisiacich s vydávaním Spravodajcu, a pokúsil sa nastoliť okruh
problémov, ktoré vyžadujú riešenie. Začnem zložením RR. Po úmrtí dr. Soukupa a vzdaní sa členstva M. Ňaršíkom,
zostala trojica (pozri tiráž), avšak reálne skôr dvojica „redakčných radcov“.
Opakované výzvy na doplnenie členmi
z regiónov však zostávajú bez akejkoľvek odozvy. Čo to asi signalizuje? Akútnym sa však stáva problém redakčnej
práce. Ako čitateľská obec určite vie,
redakčnú činnosť vykonáva sekretariát
ZSF v spolupráci s externistom Jankom
Maniačkom st. a predsedom ZSF popri
iných svojich povinnostiach. Zodpovedného redaktora (s ohľadom na finančné
možnosti aspoň na čiastočný úväzok)
by sme však potrebovali ako soľ. Neviete o niekom z vášho okolia s novinárskymi sklonmi?
Nemožno však povedať, že kardinálnym problémom nášho Spravodajcu je
zloženie RR, ktorá z času na čas zhod-
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notí úroveň (aj keď, pravdupovediac, boli by sme
oveľa šťastnejší, keby kvalitu Spravodajcu hodnotili
aspoň desiatky, keď už nie
stovky, čitateľov) periodika
a pokúša sa načrtnúť jeho
ďalšie smerovanie. Oveľa
„senzitívnejší“ je problém
ďalšieho financovania zo
skromného zväzového rozpočtu. Našťastie Rada ZSF považuje
jeho vydávanie za jednu zo svojich priorít, takže otázka neznie či, ale za koľko
peňazí si môžeme Spravodajcu dovoliť.
Aj keď je financovanie vďaka zmluve so
SP a.s. v najbližšom období zabezpečené (položme si ale otázku, či je v záujme
jeho objektívnosti tento model financovania optimálny?), neustále hľadáme
možnosti úspor, nie však na úkor dosiahnutej kvality. Sčasti sa to už podarilo presunom tlače do inej tlačiarne.
Diskutovali sme aj o štruktúre Spravodajcu, ktorá, ako sa zdá, vykryštalizovala do vcelku uspokojivej formy, pokiaľ ide o napĺňanie jeho informačného
a spoločenského poslania. Istý deficit
pociťujú jeho tvorcovia (alebo aj čitatelia?) v oblasti odbornej, pretože nie sme
len združenie rovnako „postihnutých“
našou kultúrnou záľubou, ale v mnohých ohľadoch sme (alebo by sme chceli
či mali byť) aj odborníkmi. Žiaľ, podnetov zo strany čitateľskej obce, ktoré by
signalizovali smäd po odborno - vzdelávacích informáciách, je menej než povestného šafránu. Charakter nášho periodika zrejme nie je a ešte hodnú chvíľu
nebude platformou pre uplatnenie hlSpravodajca ZSF

ÚVODNÍK
boko odborných filatelistických štúdií,
ale prečo by nemohol byť metodickou
pomôckou či poradcom pri zakladaní
zbierky, pri prvých krôčikoch na ceste
k výstavnému (hoci aj len 1-rámovému)
exponátu, „vykladačom“ výstavného
poriadku, poradcom menej skúseným
klubom pri organizovaní prvej výstavy,
atď atď... Navrhol som, aby sa súčasťou
Spravodajcu stala pravidelná príloha
(možno 4-, možno 8-stranová), ktorá
by pojednávala práve o takýchto problémoch, ktoré tlačia pätu nie jedného
nášho člena alebo i funkcionára. Nápad
pekný, avšak jeho realizácia predpokladá jediné (pravda, okrem peniažkov
na rozšírenie rozsahu, ktoré sa ale iste
nájdu) – šikovných autorov, ktorí sa
jednotlivých tém zhostia. Máme ich,
alebo nemáme? Čo na to odborné komisie? A sme pri jednom z ďalších kardinálnych problémov, sprevádzajúcich
vydávanie Spravodajcu. Kedysi p. Soukup spracoval hrôzostrašnú štatistiku,
pojednávajúcu o štruktúre príspevkov
a ich autorov. Jej hrôzostrašnosť spočívala v tom (nechytajte ma, prosím, za
nie úplne presné čísla), že asi 90 % príspevkov pochádzalo z pera ani nie 5 %
autorov. Je takáto monokultúra zdravá?

Skúsme proti nej nejaký liek – vezmime
do rúk pero a napíšme aspoň pár riadkov – čo v klube robíme a čo chystáme,
čo nás trápi a ako by sme si predstavovali náplasť na naše problémy, klaďme
si otázky (a nehanbime sa ani za tie,
ktoré považujeme za „naivné“, veď ktože už z neba učený spadol...) a dávajme
odpovede iným, podeľme sa o dobré
skúsenosti, pochváľme usilovných „pracantov“ a nečakajme kým budú mať
okrúhle jubileum. Lebo ono predsedovo „Spravodajca bude taký, akým si ho
urobíme“ predsa len platí.
Vážení priatelia, čitatelia Spravodajcu, iste ste si povšimli viaceré otázniky,
ktorými som popretkával svoj príspevok. Nesignalizujú iba rečnícke otázky,
ako by sa niekomu mohlo zdať, vložil
som ich tam úmyselne a s jediným cieľom – aby sme sa spoločne zamysleli nad
odpoveďami, ktorými by sme mohli my
všetci – od „radových“ členov KF až po
vrcholových funkcionárov (alebo skôr
manažment) zväzu prispieť k tomu,
aby náš (opakujem: náš) Spravodajca
čo najlepšie plnil nezastupiteľnú úlohu,
ktorá mu vo zväzovej činnosti náleží.
Ing. Miroslav Bachratý
predseda redakčnej rady

Viete, že...
- exponát otvorenej triedy musí mať
najmenej tri plochy (48 listov) a najviac 5 plôch (80 listov)
- rada ZKF západoslovenského regiónu
zasadala 2. apríla 2005 v Partizánskom. Tamojší Klub filatelistov 5240 usporiadal propagačnú výstavu
„známky a mince“.
2005 / 2

- výstava III. stupňa v Zbehoch bude
od 10. septembra do 17. septembra
2005 a môžu sa jej zúčastniť aj exponáty mladých filatelistov
- Klub filatelistov 52-11 v Hlohovci
chce usporiadať k 50. výročiu klubu
krajskú výstavu v roku 2007
redakcia
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STRANA PREDSEDU

Čo sa stalo a čo nás neminie?
Milí priatelia
Mám záujem nadviazať
s vami dialog prostredníctvom týchto stránok. Vkladám do nich moje videnie
filatelistického diania. Rád
by som cez vašu odozvu
získal pocit, že moja a naša
činnosť je zmysluplná a potrebná. Bez dialógu nemám
istotu, že je to tak.
Každý deň sa vo filatelii, doma i vo
svete, niečo udeje. V druhom štvrťroku som bol účastníkom niekoľkých
významných podujatí. Dovoľte mi, aby
som sa s Vami podelil o svoje dojmy.

Medzinárodná výstava
poštových známok Brno
2005
Viacerí sme sa v máji stretli v Brne na
vynikajúco pripravenej Medzinárodnej
výstave poštových známok Brno 2005.
Účinkovanie slovenských exponátov
a filatelistického ducha výstavy priblíži
v tomto čísle národný komisár. Ja chcem
zdôrazniť, že výstava bola nielen obsahovo bohatým filatelistickým podujatím,
ale i významným spoločenským podujatím predstavujúcim filateliu ako významný kultúrno – spoločenský faktor
českého občianskeho života. Zväz českých filatelistov v spolupráci s Českou
poštou ukázal Európe, že to vedia robiť.
Brnenskí organizátori si za to zaslúžia
naše uznanie a vďaku.

Kongres FEPA
Ako delegát ZSF som bol 13.5. účastníkom FEPA kongresu, ktorého sa počas
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výstavy Brno 2005 zúčastnili predstavitelia 40. národných zväzov. FEPA má
v súčasnosti 43 členov,
vydáva reprezentatívny časopis FEPA News. Kongres
zvolil staro-nový výbor na
ďalšie štyri roky. Predsedom je Pedro Vaz Pereira
z Portugalska, tajomníkom José Ramón Moreno
zo Španielska, viceprezidentom Eddy
Van Vaeck z Belgicka, pokladníkom Robert Deroy z Francúzska, Jorgen Jorgensen z Dánska, Anthony Virgilis z Grécka
sú riaditelia Rady FEPA.
Predmetom celodňového rokovania
bolo postavenie kontinentálnych federácií v svetovej organizácii FIP z pohľadu
FEPA, FEPA kandidatúra na funkciu prezidenta FIP na kongrese FIP v roku 2006,
zastúpenie národných zväzov v porotcovskom zbore FEPA a FIP. Jednanie venovalo príliš veľa času administratívnym
otázkam a málo času sa venovalo rozvoju
samotnej filatelie v európskom kontexte.
Mám pocit, že takúto situáciu poznám aj
z našej domácej scény. Mám pravdu?

Čo musíme vyriešiť
v blízkej budúcnosti?
Prenesiem sa na domácu filatelistickú scénu, ktorú by som rád priblížil
prostredníctvom jednania Rady ZSF
z 18.6.. Pochopiteľne nebudem domácu
scénu hodnotiť z pohľadu celodenného
jednania rady, to je zachytené v zápisnici a v uzneseniach rady. Chcem vypichnúť len tri problémy, nad ktorými by
sme sa mali spoločne zamyslieť.
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU
Na poslednom valnom zhromaždení
sme ustanovili ich periodicitu raz za štyri
roky. Viedli nás k tomu ekonomické dôvody a boli sme presvedčení, že to bolo
dobré rozhodnutie. Vo výlučnej právomoci VZ sme okrem iného nechali aj rozhodnutie o výške členských príspevkov.
Členské príspevky sú jediné isté príjmy
zväzu a v súčasnosti pokrývajú náklady
na 47 % “vitálnych” funkcií zväzu. Použil
som výraz „vitálne funkcie”, čo znamená,
že sú to funkcie, ktoré sú nevyhnutné na
zachovanie chodu zväzu v terajšej podobe. Ak chceme zachovať činnosť zväzu
na súčasnej organizačnej úrovni “musíme” získať ďalšie financie z mimozväzových zdrojov. Urobili sme významné
úsporné opatrenia, ktoré ušetria ročne
niekoľko desiatok tisíc korún, niekoľko
desiatok tisíc korún očakávame z 2%
daní členov a priaznivcov filatelie. Žiaľ,
nebude to stačiť pre naše potreby. Dvojročné čakanie na súhlas VZ so zmenou
výšky členského môže priviesť rozpočet
zväzu do veľkého deficitu. V tejto situácii je každá rada dobrá, skúste poradiť,
ako má Rada ZSF riešiť tento problém.
S financiami a odberovou disciplínou
noviniek slovenských cenín a výrobkov
SP súvisí aj činnosť Strediska novinkovej služby ZSF. Na začiatku činnosti
strediska sme vybrali zálohy na odber
noviniek, ktoré boli stanovené podľa výšky ročnej ceny emisie emisného
plánu v roku 1996. Odvtedy ročná cena
jednej emisie stúpla niekoľkonásobne,
záloha ostala rovnaká. Stalo sa nám, že
stredisko nebolo schopné uhradiť faktúry POFIS-u, ktorý podmieňuje vydanie
novej emisie zaplatením predchádzajúcej faktúry. Na prvý pohľad sa zdalo,
že riešenie by bolo vo zvýšení zálohy
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KF najmenej na úroveň štvrťročného
odberu cenín a výrobkov POFIS a jej
uloženie na účte strediska. Keďže distribúcia sa deje v kluboch a stredisko je len
prostredníkom, rada rozhodla, že nebude zvyšovať zálohy uložené v stredisku.
Odporúča správcom novinkovej služby
v kluboch, aby si vytvorili zálohy v kluboch na základe individuálnych dohôd
s členmi klubov vo výške potrebnej na
okamžité zaplatenie dobierky. Stredisko ZSF bude od roku 2006 poskytovať
obchodnú zľavu len tým KF, ktoré budú
robiť distribúciu podľa platného poriadku strediska a platiť za zasielané ceniny
v predpísanom termíne. Máme snahu
vytvoriť podmienky, aby na zväze neboli
deponované žiadne zálohy členov zväzu
a tie, ktoré tam sú chceme postupne vrátiť klubom. Upozorňujem výbory klubov
a najmä správcov novinkovej služby, že
na vytvorenie dostatočných finančných
záloh majú čas len do konca tohto kalendárneho roka. Prihlasovanie výšky odberu noviniek pre rok 2006 by mali urobiť s plnou zodpovednosťou s ohľadom
na uvedené skutočnosti. Zväz má veľmi
obmedzené finančné zázemie, ktoré mu
neumožňuje poskytovanie prekleňovacieho úveru nesolventnému klubu.
Tento rok nebude po prvý raz od roku
1993 hodnotiace valné zhromaždenie
ZSF po dvoch rokoch funkčného obdobia. Hodnotenie činnosti zväzu bude
nosnou témou zasadania septembrovej
Rady ZSF. Odporúčam výborom klubov, aby svoje pripomienky k hodnotenému obdobiu a námety pre činnosť na
ďalšie dva roky zaslali najneskôr začiatkom septembra regionálnym ZKF, ktoré pripravujú podklady pre komplexný
materiál na zasadanie rady.
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DOKUMENTY ZSF
Nakoniec znova zopakujem starú
známu vetu. A prepáčte mi, že sa opakujem. Cítim, že je to potrebné. Filateliu budeme mať takú, akú si ju urobíme
my filatelisti. Nestačí vedieť, či povedať, ako to majú robiť tí druhí. Každý
nech povie, čo chce pre spoločnú vec
urobiť on.

Viac hláv má viac rozumu. Sám je
každý kvapka, spolu sme už rieka. Verím, že to platí i v našom zväze.
Srdečne Vás pozdravuje
Váš

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 9. apríla 2005 v Bratislave
Rada ZSF prejednala jednotlivé body
programu s týmito závermi:
A) BERIE NA VEDOMIE:
1) Správu o kontrole uznesení Rady
ZSF zo dňa 18.12.2004.
2) Plán práce jednotlivých ZKF na rok
2005, vrátane pripravovaných súťažných a propagačných výstav. Zodpovednosť za ich realizáciu ostáva na
jednotlivých ZKF.
3) Informáciu o plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu ZSF do
30.3.2005.
4) Informáciu o podpise zmluvy so Slovenskou poštou, a.s. na rok 2005.
5) Informáciu o členskej prémii za rok
2004.
B) SCHVAĽUJE:
1) Realizáciu úsporných opatrení na
sekretariáte ZSF.
2) Upravenú príjmovú a výdavkovú časť
rozpočtu ZSF na rok 2005.
3) Návrhy na zlaté a strieborné odznaky ZSF podľa kladného stanoviska
Revíznej komisie ZSF nasledovne:
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Zlatý Čestný odznak ZSF
• Ing. Jozef BUJNA – Klub filatelistov
52-29 Topoľčany
• Eva LECHNEROVÁ – Klub filatelistov 52-45 Vrbové
• Eduard HROMEC – Klub filatelistov
53-19 Žilina
• Ing. Eugen LABANIČ – Klub filatelistov 54-01 Košice
• Doc. PhDr. Ivan CHALUPECKÝ - Klub
filatelistov 54-03 Spišská Nová Ves
• Ivan KRAJČÍR - Klub filatelistov 5403 Spišská Nová Ves
• Miloš BARNET – Klub filatelistov 5430 Košice
Strieborný Čestný odznak ZSF
• Doc. Ing. Ján CVENGROŠ, DrSc.
– Klub filatelistov 51-09 Bratislava
• Ing. Igor ŠTEVOVE – Klub filatelistov 52-40 Partizánske
• Ľudovít RENDEK – Klub filatelistov
52-40 Partizánske
• Viliam HORNÁČEK – Klub filatelistov 53-19 Žilina
• MVDr. Hilda LABANCOVÁ – Klub
filatelistov 54-01 Košice
Spravodajca ZSF
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• RNDr. Eva SIVÁKOVÁ – Klub filatelistov 54-01 Košice
• Mgr. Daniela SLEZÁKOVÁ – Klub filatelistov 54-01 Košice
• Prof. MVDr. Jaroslav LEGÁTH, DrSc.
– Klub filatelistov 54-01 Košice
• Ing. Dezider LABANC – Klub filatelistov 54-01 Košice
• PhDr. Tichomír KOTEK – Klub filatelistov 54-01 Košice
• Mgr. Ján FEČO – Klub filatelistov 5401 Košice
4) Navrhnutú koncepciu a súčasné organizačné a technické zabezpečenie
vydávania Spravodajcu ZSF.
C) UKLADÁ:
1) Definitívne doriešiť vyúčtovanie výstavy Slovensko 2002 vykonaním inventúry zostatkov u Ing. Martinku.

Zodpovedný: p. Moravčík, Ing. Jantoš
Termín: 15.6.2005
2) Rozposlať na kluby členské preukazy
podľa potrieb jednotlivých klubov.
Zodpovedný: Ing. Jantoš
Termín: 30.6.2005
3) Uskutočniť inventarizáciu výstavných rámov, ich jednotlivých častí
k 31.12.2005.
Zodp.: predsedovia a výbory ZKF
Termín: 31.12.2005
4) Oboznámiť Klub filatelistov 51-52
v Nitre s výškou finančného krytia
na XXII. Dni filatelie a stanoviskom
Rady ZSF k vyúčtovaniu výstavy
NITRAFILA 2003.
Zodpovedný: Ing. Jantoš
Termín: 30.5.2005
redakcia

NAJKRAJŠIA ZNÁMKA ROKU 2004
– PLTNÍCI NA DUNAJCI

V

yhodnotenie ankety o najkrajšiu
slovenskú poštovú známku roku
2004 a ankety o najkrajšiu príležitostnú
pečiatku roku 2004 je za nami. Ankete,
ktorá sa teší vzrastajúcej popularite (r.
2004 – 1.373, r. 2003 – 1.056) hlasujúcich
oslovuje zberateľskú aj laickú verejnosť
a mapuje, ktorá z vydaných známok ich
najviac oslovila.
Za rok 2004 získala 1. miesto v ankete známka č. 333 zo spoločného slovensko-poľského vydania Pltníci na
Dunajci od N. J. Brodowského. Známka
získala 374 hlasov t.j. 27,24 %.
Na 2. mieste sa umiestnila známka č.
335 z Emisie Umenie a to Jakub Bogdan

2005 / 2

– Zápas kohútov, ktorá získala 247 hlasov, t.j. 17,99 %. Grafickú úpravu a rytinu vytvoril František Horniak.
3. miesto a 142 hlasov, t.j. 10,34 %
získala známka č. 323 Ženský svadob-
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ný kroj z Paty z emisie
Kroje. Autorkou výtvarného návrhu je Katarína
Ševellová-Šuteková.
Súťaže o najkrajšiu
príležitostnú poštovú pečiatku sa zúčastnilo 132
hlasujúcich.
Najviac hlasov a 1.
miesto získala pečiatka
Pltníci na Dunajci – Červený kláštor z 3.9.2004.
2. miesto získala pečiatka k 65. výročiu smrti M. R. Štefánika používaná
5.5.2004 v Brezovej pod Bradlom.
3. miesto získala pečiatka Lesy Slovenskej republiky – Deň stromu používaná 24.7.2004 v Čiernom Balogu.
V malom štatistickom prehľade je
možné uviesť, že celkovo do ankety prišlo 1373 platných hlasov. Z toho 841 zo
Slovenska, 524 z Českej republiky a 8
z iných štátov Európy a sveta.
Z prehľadu je vidieť tradične veľkú
účasť zo strany našich západných susedov. Veľmi zaujímavé bolo porovnávať

pohľad našich a českých
účastníkov ankety na
námety na nové slovenské známky. Slovenskí
a českí účastníci v širšom zábere navrhovali
námety z histórie, fauny,
flóry, či prírodné krásy
Slovenska, mestá, kúpele, horské chaty a pod.
Je dosť zaujímavé, že najviac českých účastníkov
ankety navrhovalo príplatkovú známku na záchranu Vysokých Tatier a téma
Vysokých Tatier sa vyskytovala u viac
ako 50 % účastníkov ankety z Čiech.
U slovenských účastníkov sa dosť často
opakoval návrh na vydanie emisie Drevené kostolíky na Slovensku, zabudnuté umelecké remeslá Slovenska a zaujal
i návrh napr. na spoločné slovensko-české vydanie – stavby architekta Dušana
Jurkoviča. Námetov je veľa, dúfame, že
niektoré z nich oslovia vydavateľa našich známok, Slovenskú poštu, a.s. pre
potešenie nás filatelistov.
redakcia

Prezentácia najkrajšej známky
sveta za rok 2003

L

rokú verejnosť. Preto sa náš Kežmarský
klub filatelistov spolu so Slovenskou
národnou galériou (SNG) pobočkou
v Strážkach, Slovenskou poštou a.s.,
Spoločnosťou Ladislava Mednyánszkeho, mestom Spišská Belá a autorom
známky Františkom Horniakom rozhodol pripraviť k tomuto významnému
oceneniu slávnostnú prezentáciu známky spolu s výstavkou prác Františka
Horniaka.
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en jedna známka z tisícov vydaných
za každý rok má právo hrdiť sa titulom „Najkrajšia na svete“. Slovenská
známková tvorba už pozná dve takéto
známky. Za rok 2000 je to známka Dejiny
poštového práva a za rok 2003 známka
z emisie „Umenie“ – dielo Ladislava Medňanského, Potok za humnami na brehu.
Zisk tohto významného ocenenia
„Grand Prix de ľ Exposition WIPA 2003“
potešil nie len nás filatelistov, ale aj ši-
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AUTOR ZNÁMKY FRANTIŠEK HORNIAK PRED ORIGINÁLOM OBRAZU
Kde inde by sa malo takéto podujatie
uskutočniť ak nie v priestoroch, kde sa
nachádza originál obrazu. A tak sa 10.
júna 2005 zišli predstavitelia Slovenskej
pošty a. s., Ministerstva dopravy pôšt
a telekomunikácii, SNG a mnoho ďalších
organizácii najmä z regiónu so zástupom
filatelistov ( okupujúcich najmä príležitostnú poštovú prehriadku ) v Kaštieli
v Strážkach. Moderovania programu sa
zhostila slečna Katka Kamenská.
Po úvodných skladbách hudobného
kvarteta zloženého z učiteľov Základnej
umeleckej školy Spišská Belá, oblečeného v dobových kostýmoch, všetkých
privítal vo svojom príhovore primátor mesta Spišská Belá pán JUDr. Štefan Bieľak. Po ňom sa ujala slova pani
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Mgr. Mária Šelepová, správkyňa galérie
a predstavila nám život a dielo Ladislava Medňanského. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty a. s. pán Ing. Ján
Ptačin vo svojom príhovore zhodnotil
význam známkovej tvorby pre reprezentáciu Slovenska a nutnosť udržať
vysoký štandart našej známkovej tvorby. Emisiu „Umenie“ a jej úspechy na
domácom aj zahraničnom poli predstavila pani Ing. Mária Kadúcová, vedúca
Pofisu. Na záver prezentácie predstavil
pán Dr. Andrej Janovský tvorbu autora
známky Františka Horniaka a zablahoželal mu v mene nás všetkých prítomných k tomuto svetovému úspechu.
Po tomto oficiálnom ukončení programu mali účastníci možnosť prezrieť
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GENERÁLNY RIADITEĽ SP A.S. ING. P TAČIN BLAHOŽELÁ AUTOROVI ZNÁMKY
si výstavku prác Františka Horniaka,
dať si na autogramiáde autorom podpísať rôzne filatelistické materiály vydané k tejto akcii, prezrieť si s odborným
výkladom expozíciu diela Ladislava
Medňanského, alebo sa občerstviť a pobesedovať si s priateľmi. Myslím si, že
každý využil všetky tieto možnosti.
Ten, kto neprišiel, môže ľutovať. No
nie je ešte všetko stratené. V Kaštieli
v Strážkach môže kedykoľvek pozrieť si
originál obrazu Ladislava Medňanského „Potok za humnami na brehu“. Tiež
ešte do 15. septembra 2005 tam uvidí
výstavku prác Františka Horniaka. Je
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to veľmi zaujímavá netradične zrealizovaná výstava. Návštevník tam uvidí
rozkresby niektorých známok z dielne umelca. Filatelista ale neuvidí tieto
známky, ako je zvyknutý, vystavené na
listoch Pofis alebo A4, ale uvidí ich vo
vitrínach uložené v paspartách.
Že sa táto krásna prezentácia a výstavka mohla uskutočniť patrí veľká
vďaka nie len jej organizátorom, ale aj
sponzorom ako Špeciality Plus Kežmarok a agentúre JADRO Kežmarok, ktorí
ju finančne aj materiálne podporili.
Ing. Zdeněk Baliga
KF 54–12 Kežmarok
Spravodajca ZSF
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Inaugurácia známky s portrétom
prezidenta Slovenskej republiky

V

ýplatná známka s portrétom hlavy
štátu Ivana Gašparoviča bola predstavená slovenskej verejnosti 15.6.2005
v prezidentskom paláci, v galérii Salla
Terena, v Bratislave, teda v deň prvého
výročia jeho uvedenia do úradu. Treba
povedať, že je to už druhá známka s jeho
portrétom. Prvá vyšla v deň jeho nástupu
do úradu prezidenta presne pred rokom.
Predstavenie známky bolo pripravené s vysokou spoločenskou noblesou,
uskutočnilo sa ako kultúrna udalosť prioritnej spoločenskej hodnoty. Administratíva prezidentského paláca a Slovenská pošta a.s. usporiadali veľmi pekné
a príťažlivé podujatie, na ktorom sa zúčastnilo mnoho významných hostí, zástupcov štátnych orgánov a organizácií,
poslancov parlamentu, predstaviteľov
umeleckej obce, ktorí svojou prítomnosťou zvýraznili význam podujatia.
Inaugurácie sa
zúčastnil prezident
republiky
Ivan
Gašparovič s manželkou, generálny
riaditeľ slovenskej
pošty Ján Ptačin,
tvorca známky a rytiny akademický
maliar Martin Činovský a František
Horniak, rytec ilustrácie na obálke
prvého dňa (FDC)
od
akademického maliara Ivana
Schurmana. Nechý2005 / 2

bali ani početní predstavitelia filatelistickej obce, ktorí si považovali za česť,
že boli pozvaní na toto významné podujatie. Sú vďační za pozvanie i za bohatý kultúrny zážitok.
Celé podujatie bolo pozoruhodné, od
výborného moderátorského predstavenia známky, cez majstrovskú hudobnú
vložku husľového virtuóza Petra Michalicu s klavírnym doprovodom Viery
Bartošovej, prejav pána prezidenta, po
štedré pohostenie s autogramiádou. Pán
prezident prejavil obdiv majstrovskému
ryteckému rukopisu Martina Činovského, ktorý prostredníctvom rytiny vdýchol
dušu inaugurovanej známke. Vyjadril
spokojnosť so spracovaním i samotnou
podobou známky. Pre filatelistov bolo
zvlášť príjemné počuť, ako prvý muž štátu úprimne vyznal svoj obdiv k rytým
známkam. Majster Činovský je autorom

13

ZSF INFORMUJE
návrhov a rytín známok predchádzajúcich prezidentov Michala Kováča a Rudolfa Schustera. Známka prezidenta bola
vytlačená technikou rotačnej ocelotlače
v Poštovej tlačiarni cenín a.s. v Prahe.
Súčasťou inaugurácie bolo i predstavenie známky zobrazujúcej obraz
Ladislava Medňanského „Potok za
humnami. Na brehu“, vytlačenej z rytiny Františka Horniaka, ktorá získala
Grand Prix de l´ WIPA 2003 a tým je
považovaná za najkrajšiu známku sveta v tomto roku.
Počas pohostenia bola viac ako hodinová autogramiáda pána prezidenta

a autorov predstavených známok. Mnoho autogramov bolo daných na FDC
a nálepné listy od autora Petra Čepca,
alebo na veľmi príťažlivé pozvánky,
z ktorých sa po nalepení známky a opečiatkovaní príležitostnou pečiatkou stal
malý grafický list vhodný ako súčasť
exponátu otvorenej triedy. Známka
s nominálnou hodnotou 9 Sk sa v päť
miliónovom náklade stala poslom Slovenskej pošty predstavujúcej verejnosti prvého občana štátu, jednu z našich
najpopulárnejších osobností. Známke
želáme úspech v plnení jej poslania.
Ľubomír Floch

Inaugurácia dvoch známok
v Trnave

E

jej 3. návštevy Slovenska vyhlásil sestru
Zdenku za blahoslavenú, ako vôbec prvú
Slovenku v histórii blahorečení.
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misný plán Slovenskej pošty na rok
2005 uviedol na deň 10. 3. vydanie
známky Blahoslavenej Zdenky Schelingovej. Klub filatelistov Tirnavia sa chopil
príležitosti, aby sa uvedenie tejto známky uskutočnilo v Trnave, v Inštitúte milosrdných sestier sv. kríža „na Tulipáne”,
v priestoroch kongregácie sestier, medzi
ktorými Zdenka Schelingová (vlastným
krstným menom Cecília) pôsobila.
Známka bola vydaná pri príležitosti
50. výročia jej úmrtia v Trnave. V tomto meste ako kandidátka navštevovala
v rokoch 1931–1933 meštiansku školu
u sestier uršulínok v Trnave a tu, na Starom cintoríne bola v roku 1955 pochovaná. Dnes jej telo spočíva v kaplnke
kongregácie. V Trnave bol arcibiskupským úradom taktiež otvorený diecézny
proces jej blahorečenia, ktorý sa zavŕšil
14. septembra 2003 v Bratislave – Petržalke, keď pápež Ján Pavol II. počas svo-
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Organizátormi inaugurácie bol KF ZSF
52–53 Tirnavia v Trnave, v spolupráci so
Slovenskou poštou a.s., mestom Trnava,
a Arcibiskupským úradom v Trnave.
V prvom rade bola požiadaná Slovenská pošta o spoluprácu, a aby FDC
niesla domicil Trnavy. Na spoločnom
stretnutí boli dohodnuté s p. riaditeľkou
marketingu SP, PhDr. Irenou Kyrinovičovou a Ing. Zdenkou Purdekovou z Pofisu
zásady spolupráce pri organizovaní podujatia. Ďalšie dopresnenia podujatia sa
uskutočnili na pôde mesta, miestnej pošte,
na Arcibiskupskom úrade a samozrejme
v Inštitúte milosrdných sestier sv. Kríža.
10. marec 2005 v ten deň uvítal okolo
stovky filatelistov i záujemcov z verejnosti, ktorí prišli vzdať hold Zdenke Schelingovej. Zaujímavý program moderoval
Mgr. Ján Mička, predseda Klubu filatelistov Tirnavia. V úvode vystúpili sestry
z Inštitútu milosrdných sestier sv. kríža s hudobno – dramatickým pásmom,
v ktorom priblížili život, uznávané hodnoty a myšlienky sestry Zdenky. Prof. Trnavskej univerzity, zanietený historik
pre všetko, čo je spojené s Trnavou, Jozef
Šimončič, DrSc. objasnil mnohé zaujímavosti z prípravy procesu blahorečenia
sestry Zdenky. Všetkých zaujalo, že idea
vydať takúto známku bola už počas návštevy Sv. Otca na Slovensku, čo sa pre
krátkosť času nedalo stihnúť a pošta vtedy vydala pamätný list, a ďalšia žiadosť
o vydanie známky Zdenka Schelingová
bola z mestského úradu v Trnave zaslaná
začiatkom marca 2004, pričom Slovenská pošta tentoraz zareagovala tak, že
známka bola vydaná priam symbolicky,
do roka a do dňa.
Na slávnostnej inaugurácii sa zúčastnil primátor Trnavy Ing. Štefan Bošnák,
2005 / 2

ktorý po príhovore predstavenej sestry
Benjamíny, privítal prítomných na pôde
mesta. Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR zastupovala Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru pošty
a za filatelistov bol prítomný predseda
ZSF Doc. Ľubomír Floch, PhD.
Požehnanie i posvätenie známky
vykonal pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy ThDr. Stanislav
Zvolenský, a pri uvedení tejto známky asistoval spolu s primátorom mesta Ing. Ján Ptačin, generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva Slovenskej
pošty, a.s. Okrem odhalenia panelu so
známkou Zdenky Schelingovej bola
následne spoločne s ňou uvedená aj
ďalšia známka s Veľkonočnou tematikou – Veľkonočný baránok, ktorá vyšla v rovnaký deň. Pán biskup vo svojom príhovore sa okrem iného vyslovil
o (nominálnych) hodnotách oboch známok (na radosť prítomných filatelistov)
a v závere vyslovil želanie, aby obidve
známky plnili svoje poslanie a šírili posolstvo po celom svete.
Žiaľ, inaugurácie sa nezúčastnili pozvaní tvorcovia známok a rytín FDC,
takže sa neuskutočnila sľubovaná autogramiáda. Výtvarníkov teda zastúpil aspoň Mgr. Štefan Zachar, autor
peknej príležitostnej poštovej pečiatky s mottom Zdenky Schelingovej “Za
mrakmi svieti moje milované Slnko”.
Prítomní filatelisti zo Senice, Nitry,
Piešťan, Považskej Bystrice, Trenčína,
Galanty a ďalších klubov oceňovali
úspešnosť podujatia, na ktorom získali
zaujímavé poštové celistvosti a mohli si
zhotoviť aj originálnu analogovú pohľadnicu, vydanú KF Tirnavia.
J. Mička
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HISTÓRIA DNÍ FILATELIE
SLOVENSKA

O

d roku 1984 nepretržite každým rokom sa usporadúva filatelisticko-spoločenské podujatie Dni filatelie Slovenska. V priebehu doterajších 21 ročníkov sa
v rámci Dní uskutočnilo veľa podujatí, ktoré zviditeľňovali filateliu vo verejnosti,
pripravili pre filatelistov popri odborných aj kultúrne a spoločenské akcie. Každý ročník mal svoje neopakovateľné špecifiká. Boli vydané prítlače, bulletiny,
katalógy, zborníky a k X. ročníku osobitná publikácia zaznamenávajúca históriu
dovtedajších ročníkov. V stručnom prehľade priblížime doterajších 21 ročníkov len
s technickými údajmi.
(V prehľade: poradie Dní, rok konania, miesto, (deň) dni a mesiac usporiadania,
predseda organizačného výboru, používanie príležitostnej pečiatky – P, vydanie
katalógu – K, vydanie zborníka Z, ak súčasťou bola filatelistická výstava – V)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Martin
Kremnica
Prievidza
Považská Bystrica
Detva
Dolný Kubín
Rimavská Sobota
Ružomberok
Martin
Ružomberok
Brezno
Bytča
Žilina
Trenčín
Martin
Považská Bystrica
Nitrianske Pravno
Žilina
Bytča
Košice
Bratislava

9.6.
18.5.
11.-12.10.
6.-7.6.
28.-29.5.
21.-22.10.
8.-9.9.
21.-22.9.
8.-9.8.
18.-19.9.
16.-17.7.
12.-13.8.
14.-15.9.
13.-14.9.
20.-21.9.
28.-29.8.
26.-27.8.
7.-8.7.
22.-23.6.
10.-11.5.
23.-24.10.

JUDr. Otto Gáťa
- - -V
JUDr. Otto Gáťa
- - -V
MUDr. Anton Chrenko
P- -V
Ján Toderiška
PK-V
Michal Čaban
P- -V
Jozef Tisoň
P- -V
Jozef Mag
P- -V
Ľubomír Adamčiak
P- -V
Milan Móric
- - -V
Ľubomír Adamčiak
P- -V
Vladimír Čížik
P- -V
Stanislav Helmeš
PK-V
Ing. Jozef Vangel, CSc.
PK-V
Ing. Milan Kulich
PK-V
Ing. Dušan Machník
PK-V
Milan Peterka
PK- Jozef Soľava
PK- JUDr. Táňa Rapčanová
PKZV
Ing. Dušan Urban
PK-V
Prof.Dr.I.Maraček, DrSc. PKZV
Doc.Ing.Jozef Tekeľ, PhD.
P-Z-

Bolo by žiadúce pokračovať v tejto tradícii, ktorá je medzi filatelistickými zväzmi
Európy ojedinelá. O usporiadanie na úrovni svojich možností sa môže uchádzať
ktorýkoľvek klub filatelistov, keď o súčinnosť požiada príslušné Združenie klubov
filatelistov, ktoré tiež podá informáciu.
- og -
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II. BRATISLAVSKÉ
ZBERATEĽSKÉ DNI

V

dňoch 27.-28. mája 2005 sa uskutočnil vo výstavnom a kongresovom centre INCHEBY a.s. v Bratislave Medzinárodný zberateľský veľtrh
– II. Bratislavské zberateľské dni.
Nadviazal na vytvorenú tradíciu z roku 2004, keď sa uskutočnil I. ročník
tohoto zberateľského veľtrhu, ktorý
vyvolal veľmi pozitívny ohlas v širokej zberateľskej verejnosti. Vystavovatelia až z 10 krajín svojimi zbierkami a ponúknutými komoditami
navodili nezabudnuteľnú atmosféru
veľtrhu. V širokej škále ponúkaných
zberateľských odborov si našlo svoje malé či väčšie poklady a doplnilo
chýbajúce položky mnoho návštevníkov veľtrhu. Druhý ročník mal
nosnú zberateľskú oblasť numizmatiku a v jej duchu sa niesol aj veľtrh
so svojim sprievodným programom,
v ktorom dominovalo vyhodnotenie
najkrajšej mince a papierového peniazu i ocenenie výtvarníkov a zaslúžilých členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti.
Už tradične svojou bohatou účasťou prispeli k úspechu veľtrhu filatelisti. V stánku a na propagačných
paneloch, ktoré nám v rámci spolupráce poskytol organizátor Bratislavských zberateľských dní INCHEBA
a.s. propagoval svoju činnosť a aktivity Zväz slovenských filatelistov.
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Úspech ako minulý rok mali propagačné materiály. Škoda len, že o ponúkanú literatúru, či zborníky bol
u zberateľskej verejnosti pramalý
záujem. Počas veľtrhu sa uskutočnilo aj volebné 11. valné zhromaždenie
Slovenskej spoločnosti olympijskej
a športovej filatelie. Kolorit a atmosféru okrem množstva stolkárov s filatelistickým materiálom dotvárali aj
významní obchodníci. Svoj stánok
mala Slovenská pošta a.s. s ponúkanou príležitostnou pečiatkou, Mincovňa Kremnica s razbou pamätného
žetónu, Zberateľ so svojou ponukou
a mnohí ďalší. Nápaditý a veľmi pekne urobený stánok s veľmi zaujímavými exponátmi predstavilo už tradične Poštové múzeum Slovenskej
pošty a.s.. Je dobré, že Bratislava má
vďaka Inchebe, a.s. Zberateľské dni.
Je potešujúce, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa nájde veľa nadšencov
a zberateľov rôznych odborov, ktorí
svojou cieľavedomou zberateľskou
aktivitou tvoria zbierky a zachraňujú
historické, ale aj súčasné zberateľské
artefakty pre budúcnosť.
Tretie Bratislavské zberateľské
dni sa majú konať 2.-3. júna 2006
opäť na výstavisku Incheby. Verím,
že sa tam ešte v hojnejšom počte
ako tohto roku znovu stretneme.
Ing. Július Jantoš, tajomník ZSF
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60. výročie založenia OSN

P

oštová správa OSN vydala 4.2.
2005 k 60. výročiu svojho založenia v každom zo svojich centier, v New
Yorku, Ženeve a Viedni, príležitostnú
známku a hárček zobrazujúci pohľad
do sály sídla OSN v New Yorku počas
valného zasadnutia členských štátov.
Známky vyšli v nasledujúcich nominálnych hodnotách a náklade:
New York, 0.70 USS (395 tisíc), Ženeva, 1.30 CHF (270 tisíc), Viedeň, 0.55
Euro (310 tisíc), hárčeky, New York,

1 dolár (135 tisíc), Ženeva 3 CHF (125
tisíc) a Viedeň 2,1 Euro, (165 tisíc).
Známku vytvoril svetoznámy umelec a rytec Czeslaw Slania zo Švédska. Do októbra 2004 vytvoril 1070
poštových známok z toho asi 400 pre
švédsku poštovú správu. V auguste
2002 bol jeho rekord, tisíc vyrytých
známok, zapísaný do Giunesovej knihy rekordov.

- 4. februára vydala Poštová správa
OSN vo Viedni tiež holografickú príležitostnú známku v cene 0,75 euro na
ktorej je zobrazené jej medzinárodné
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centrum vo Viedni. Prvú známku tohto druhu vydala Poštová správa OSN
v New Yorku v marci 2003 v cene 0.70
USD.
OSN založilo 24. októbra 1945
51 štátov, aby zabezpečilo svetový
mier, medzinárodnú spoluprácu a kolektívnu bezpečnosť jej členov. 24.
október sa preto každoročne oslavuje
tento deň ako Deň spojených národov. Chartu OSN podpísalo 26.6.1945
50 štátov. Poľsko, ktoré sa na konferencii nezúčastnilo podpísalo Chartu
ako 51 člen neskôr. Znak OSN bol prijatý 7.12.1946 rezolúciou č. 92 a bola
to prvá rezolúcia roka 1946. Zobrazuje
priemet zemegule na plochu s pohľadu od severného pólu s poludníkmi
a rovnobežkami. Zem je korunovaná
olivovými ratolesťami v zlatej farbe,
more má bielu farbu. Logo zdôrazňuje, že akčný rádius organizácie je celá
zemegula a ratolesti symbolizujú jej
hlavný cieľ, zabezpečiť mier a bezpečnosť sveta všetkých národov sveta.
V súčasnosti má OSN 191 členov.
(jlf)
Spravodajca ZSF

OTÁZKY, ODPOVEDE A NÁZORY

TRPEZLIVOSŤ RUŽE PRINÁŠA
V článku „Slovenská známková tvorba z pohľadu zberateľa“ uverejnenom
v Zborníku prednášok XXI. Dní filatelie uverejnenom v roku 2004 položil Miroslav
Gerec niekoľko zaujímavých otázok prítomným predstaviteľkám Slovenskej pošty
a.s. Jedným zo záverov diskusie na tomto fóre bolo, že predstavitelia Slovenskej pošty a POFIS–u budú postupne odpovedať na otázky filatelistov, pretože na stretnutí
nebolo dostatok času na detailnú diskusiu. Redakcia Spravodajcu ZSF je rada, že
s odpoveďami SP a POFIS-u môže zoznámiť svojich čitateľov na svojich stránkach.
Očakávame, že odpovede na otázky budú živnou pôdou pre pokračovanie dialógu,
ktorý sme začali v októbri 2004 v Bratislave. 31 otázok a 31 odpovedí to je bohatý
materiál na premýšľanie. Želáme si, aby vyvolali zmysluplnú diskusiu o rozvoji filatelie na Slovensku. Odpovede uverejňujeme bez úprav a komentára. Nie sú číslované v poradí v akom boli publikované v zborníku. Zaslala nám ich vedúca účelového
strediska SP POFIS pani Ing. Kaducová a podľa jej tvrdenia sú autorizované riaditeľkou marketingu SP a.s. PhDr. Kyrinovičovou, za čo im ďakujeme.
Upozorňujeme čitateľov, že na sekretariáte ZSF je stále možné zakúpiť si text
Zborníka prednášok. Uvedené odpovede nie sú číslované v poradí v akom boli
publikované v zborníku, a preto použitie zborníka uľahčí čitateľom lepšie sa orientovať v diskutovanej problematike.
(ljf)

Odpovede POFIS na otázky Ing. Gereca zo ZSF
OTÁZKA Č. 1
Deklaruje Slovenská pošta ako
nový vydavateľ slovenských poštových známok zásady ich vydávania,
konkrétne zásadu nedotláčať príležitostné známky?
Slovenská pošta nikdy nedotláčala
príležitostné poštové známky, ani ich
dotláčať nemieni. Nie je ani pravdou, že
sa dotláčala známka č. 1 Štátny znak.
O zvýšení nákladu oproti plánovanému
počtu rozhodol p. minister pri skúšobných nátlačkoch v PTC Praha, ktorých
sa zúčastnil, teda pred vydaním známky. Celý stanovený náklad sa nemusí
vytlačiť v jeden deň, najmä ak ide o súrne dodatočné zaradenie do harmonogramu tlačiarne, ako to bolo v tomto
prípade.
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OTÁZKA Č. 2
Viaceré známky označené vydavateľom ako výplatné neboli vôbec dotlačené resp. ich tlač sa skončila – napr.
„Štátny znak“ 3 (Kčs), „Ružomberok“
5 (Kčs), „Košice“ 10 (Kčs), „Bratislava“
50 (Sk), „Nová Baňa“ 4 Sk. Z akého dôvodu sa tieto výplatné známky naďalej
nedotláčajú, ale boli nahradené novými
výplatnými známkami?
POFIS neobjednáva dotlač známok,
výplatné známky sú dotláčané pre poštovú prevádzku. Vydavateľ a realizačná komisia známkovej tvorby akceptujú požiadavky prevádzky na nominálne hodnoty
nových poštových známok. Príležitostné
známky boli vydané na spestrenie nominálnych hodnôt najmä v prvých rokoch,
keď sa poštovné nemohlo meniť.
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OTÁZKA Č. 3
Oznámi Slovenská pošta výsledok
vyšetrovania výskytu makulatúrnych
tlačí známky „Štátny znak“ 3 (Kčs)?
Na túto otázku nemôže odpovedať
POFIS. Vyšetrovanie prebiehalo viac
ako pred 10 rokmi a výsledky boli určite oznámené na príslušné miesta.
Predstavitelia PTC však priznávajú, že
sa chyba stala v ich tlačiarni, za čo boli
udelené tvrdé osobné postihy.
OTÁZKA Č. 4
Je Slovenská pošta ochotná sprístupniť svoj archív alebo archív POFIS-u, kde
by sa dalo overiť, ktoré vydania problematických filatelistických materiálov sú
oficiálne a ktoré sú neoficiálne?
Slovenská pošta má povinnosť archivovať v poštovom múzeu poštové
známky a poštové celiny. Archív filatelistických produktov je zverejnený na
internete www.pofis.sk
OTÁZKA Č. 5
Aké sú kompetencie jednotlivých
zložiek Slovenskej pošty pri vydávaní
filatelistických materiálov? Ako máme
posudzovať tieto materiály?
Vydávanie filatelistických materiálov
zabezpečuje POFIS. Iné orgány pošty si
príležitostne zhotovujú (nevydávajú)
pamätné propagačné materiály, ktoré
sa môžu podobať filatelistickým.
OTÁZKA Č. 6
Mohla by SP sprístupniť archív POFIS-u, kde by sa dali overiť podrobnosti
o vydaní dvoch variantov poštového lístka „Kriváň“? Kedy začne Slovenská pošta od tlačiarní Kasico, Prompt, Kníhtlač
Gerthofer a TAB vyžadovať a preberať
materiály pre Poštové múzeum?
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Prvý variant lístku bol pripravený
s platnou menou Kčs v tiráži, druhý sa
prispôsobil známkam bez meny. Slovenská pošta má povinnosť archivovať
v poštovom múzeu len poštové známky
a poštové celiny.
OTÁZKA Č. 7
Objasní Slovenská pošta svoj postup
v prípade neplatných československých
známok po skončení ich platnosti 30.
septembra 1993?
Slovenská pošta postupovala podľa
príkazu p. ministra a vnútorných pokynov. V českej filatelistickej tlači sa objavilo bez akýchkoľvek dôkazov alebo
upresnení ohováranie Slovenskej pošty,
ktoré naši filatelisti šíria. Mohlo ísť pritom aj o Českú poštu, obchodníka so
známkami, alebo to vôbec nie je pravda.
OTÁZKA Č. 8
Deklaruje nový vydavateľ Slovenská
pošta zásadu nevydávať príplatkové
známky?
Žiadna taká zásada nebola deklarovaná.
OTÁZKA Č. 9
Objasní Slovenská pošta výskyt celých TL známok „Umenie – Jozef Kostka“
s prítlačou? Naozaj boli všetky TL roztrhané? Na aké účely boli ponechané nejaké TL vcelku a kto mal k nim prístup?
Pri tejto známke ide predovšetkým
o hrubú chybu námetovej a realizačnej
komisie, keď riadne vydanú známku
dovolili „emitovať“ ešte raz ako novú
známku zaradenú v emisnom pláne!
Prítlač na kupóne vydanej známky sa
možno dá nazvať filatelistickým výrobkom (ako napr. prítlač na poštovom lístku), nie však novou známkou.
Spravodajca ZSF

OTÁZKY, ODPOVEDE A NÁZORY
Podľa doterajších vyjadrení členov
komisií i filatelistov, viacerí vedeli vopred, že sa celé listy s potlačou objavia.
Možno išlo o zámer vyrábať rarity a obviniť poštu. POFIS sa preto zabezpečil
komisionálnym odovzdávaním a preberaním natrhaných známok s potlačeným kupónom. Celé potlačené tlačové listy tak mohli vyjsť len z niektorej
tlačiarne, lebo nepotlačené tlačové listy
boli stále v predaji.
OTÁZKA Č. 10
Môže Slovenská pošta zverejniť aká
bola jej reakcia na oznámenie výskytu falzifikátov poštového lístka „Bratislava“?
Bolo vôbec uskutočnené policajné vyšetrovanie? Ak áno, s akým výsledkom?
Nie je špecifikovaný lístok, ani komu, kedy a kým bol oznámený výskyt
falzifikátu.
OTÁZKA Č. 11
Aký mala Slovenská pošta zámer pri
vydaní dvoch tlačových úprav emisie „50
rokov Rady Európy“ a prečo nebola tlačová úprava s 10-známkami distribuovaná
na poštové úrady rovnako ako hárček?
Poštové správy bežne vydávajú známky aj v rôznych úpravách na spestrenie
emisie pre filatelistov, alebo na využitie
do známkových zošitkov a pod. Pošty
vždy uprednostňujú v predaji priehradkové listy, špeciálne úpravy dostávajú
len vybrané pracoviská a dajú sa objednať na Pofise.
OTÁZKA Č. 12
Môže Slovenská pošta vysvetliť spôsob distribúcie známky „Dejiny poštového práva“ 20 Sk?
Známky boli distribuované bežným
spôsobom.
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OTÁZKA Č. 13
Môže Slovenská pošta oficiálne vysvetliť pôvod a výskyt nevydaných prvých automatových známok?
Automatové známky sa nevydávajú,
dokonca ani nejde o známky. Ak pošta naplní svoje automaty na výplatné
značky páskami s určitým dizajnom,
ich používanie zverejní. Nepoužitý dizajn poštou bol v elektronickom spracovaní, mohol sa rozšíriť aj od autora.
Nejde však o nevydanú ceninu.
OTÁZKA Č. 14
Môže Slovenská pošta vysvetliť dôvod špecifickej distribúcie automatových známok obchodníkom s poštovými známkami a zberateľom?
POFIS zabezpečuje distribúciu poštových cenín podľa emisných plánov známok a celín. Zabezpečuje aj výrobu a distribúciu filatelistických výrobkov podľa
emisného plánu produktov. Výplatné
značky z automatov nie sú emitované ceniny alebo produkty, ich výroba je zabezpečovaná lokálne priamo zákazníkmi.
OTÁZKA Č. 15
Kedy Slovenská pošta zaobstará ďalšie známkové automaty napr. aspoň
v Košiciach a v Banskej Bystrici? Alebo
si Slovenská pošta nepraje, aby používali automatové známky aj nefilatelisti?
V súčasnosti sú prioritné iné investičné zámery, ale nie je vylúčené, že
v budúcnosti SP a.s. zaobstará aj ďalšie
automaty.
OTÁZKA Č. 16
Počíta Slovenská pošta s inováciou
automatovej známky?
POFIS tento návrh predložil RPC
Bratislava, ktoré automat udržiava.
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OTÁZKA Č. 17
Vysvetlí Slovenská pošta, prečo sú
identické tlačové úpravy známok „Štátny znak“ 8 Sk a „10 rokov SR“ 20 Sk
hodnotené rozdielne, raz ako PL, druhý
raz ako hárček? Aké kritériá si Slovenská pošta stanovila na definíciu hárčeka, môže ich zverejniť?
Slovenská pošta v súlade s názormi
filatelistov a iných poštových správ považuje obe vydania za upravený tlačový
list. Za hárček ich považuje ministerstvo,
ktoré ako vydavateľ vraj malo právo vyhlásiť konkrétnu emisiu za hárček.
OTÁZKA Č. 18
Akým spôsobom Slovenská pošta
zisťuje potrebu jednotlivých nominálnych hodnôt poštových známok?
Túto úlohu plní úsek prevádzky
s úsekom financií a správy majetku. Ide
o pomerne zložité rozhodovanie po zistení stavu zásob, schválených sadzieb
a kombinácií sadzieb do výplatného.
Kombinácií je okolo 200, známok sa vydáva 20–30.
OTÁZKA Č. 19
Vie Slovenská pošta o možnosti vyznačenia nominálnej hodnoty symbolom
alebo textom a predaja takto označenej
ceniny za aktuálnu hodnotu? Nepočíta
s týmto spôsobom označovania aspoň
na vnútroštátnych poštových lístkoch?
Vyznačovanie nominálnych hodnôt
symbolom má POFIS v koncepcii. Momentálne prebiehajú na viacerých úrovniach rokovania o možnej realizácii.
OTÁZKA Č. 20
Môže Slovenská pošta aj filatelistickej verejnosti oznámiť aké ochranné
prvky majú emisie „3. miesto na MS
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v hokeji vo Fínsku“ a „Návšteva pápeža
Jána Pavla II.“?
Ide o bežné ochranné prvky, aké
majú poštové známky vo svete najviac.
OTÁZKA Č. 21
Môže Slovenská pošta filatelistickej
verejnosti predložiť úplné podmienky
verejnej súťaže na dodávku poštových
známok?
Úplné podmienky dostávajú účastníci, ktorí sa do súťaže prihlásili.
OTÁZKA Č. 22
Nechýba novým slovenským známkam luminiscenčný papier, ktorý slúži
na jednotnú orientáciu listových zásielok z poštových schránok?
Otázka je nepresná a nejasná.
OTÁZKA Č. 23
Bolo vydanie výplatnej známky
„Kvet“ izolovaným počinom alebo začatím nejakého nového emisného radu?
Kvety sa na známkach objavovať
budú aj v budúcnosti.
OTÁZKA Č. 24
Aký dôvod mala Slovenská pošta pre
predaj PL známok „Blahoželanie“ 8 Sk
a „Kvet s personalizovaným kupónom“
9 Sk s nepotlačenými kupónmi? Nezaznamenali sme žiadny nelegálny únik
týchto PL z pracoviska Slovenskej pošty. Môže Slovenská pošta zdôvodniť,
prečo nepredáva tieto PL za nominálnu
hodnotu, rovnako ako PL známky „Blahoželanie“ 6 Sk?
Emitované za nominálnu hodnotu
boli známky s potlačeným kupónom.
Známky s nepotlačeným kupónom slúžia pošte na komerčné účely. Pošta zaznamenala neoprávnené vyhotovovanie
Spravodajca ZSF
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potlačí na predaných listoch s čistými
kupónmi, preto ich predáva len za komerčnú hodnotu. Podrobnosti boli ZSF
i iným obchodníkom oznámené.
OTÁZKA Č. 25
Môže Slovenská pošta vysvetliť, ako
došlo k tomu, že známka, vytlačená na
obale známkového zošitka „Kraslica“ je
identická s originálom, vrátane ochranného prvku?
Známky sa bežne zobrazujú v tlači ako identické. Vystrihnuté obrázky
z čohokoľvek nie sú známky a v poštovej prevádzke sa môžu takéto zásielky
zaťažiť dvojnásobným doplatným.
OTÁZKA Č. 26
Môže Slovenská pošta preukázať ekonomickú výhodnosť nových tlačových
techník porovnaním výrobných cien
niektorých známok – reprezentantov jednotlivých tlačových techník – napr. známok „Rudolf Schuster“ 7 Sk (tlačená jednofarebnou oceľotlačou), „Rožňava“ 20 Sk
(tlačená kombináciou rotačná oceľotlač +
rotačná hĺbkotlač), „Europa – Prázdniny“
20 Sk (tlačená viacfarebnou hĺbkotlačou)
a „Ivan Gašparovič“ 8 Sk (tlačená viacfarebným ofsetom)? Rovnako môže uviesť
výrobné náklady porovnateľných emisií
„Banskoštiavnické tajchy“ 9 Sk a 12 Sk
(tlačených viacfarebnou oceľotlačou z plochých dosiek), „Milan Rastislav Štefánik“
14 Sk (tlačenej kombináciou ofsetu a jednofarebnej oceľotlače z plochej dosky)
a „Tatranský omnibus“ 14 Sk (tlačenej
viacfarebným ofsetom)?
Slovenská pošta môže preukázať
ekonomické náklady na zabezpečenie
tlače jednotlivými technikami, ale nie
je povinná robiť tak na požiadanie bežnej verejnosti, ani filatelistickej.
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OTÁZKA Č. 27
Ako sa stalo, že známky „Europa –
Prázdniny“ a „Pltníci na Dunajci“ boli
vytlačené v rozmerovo nevyhovujúcich
PL? Sú rozmery PL nejako obmedzené?
Rozmery tlačových listov nie sú obmedzené.
OTÁZKA Č. 28
Prijme Slovenská pošta ako nový vydavateľ slovenských známok zásadu vydávať
vysoké nominálne hodnoty – v dnešnej situácii povedzme od 20 Sk vyššie – len ako
výplatné známky? Tie možno podľa potrieb poštovej prevádzky dotlačiť a nemusí sa vydávať ďalšia príležitostná známka,
ktorá by zaťažila filatelistov.
Príležitostné poštové známky nemali
nikdy nominálnu hodnotu obmedzenú
pod 20 Sk alebo pod inú hodnotu.
OTÁZKA Č. 29
Môže Slovenská pošta zdôvodniť
poštovú opodstatnenosť vydania nominálnych hodnôt 33 Sk a 35 Sk?
Podľa vyjadrenia prevádzkového úseku:
- nominálna hodnota 33 Sk je určená
pre listovú zásielku 2. tr., do 500g vo
vnútornom styku, podaná doporučene
so službou doručenka,
- nominálna hodnota 35 Sk je určená
pre listovú zásielku 1. tr. vo vnútornom
styku do 20g, podaná doporučene so
službou doručenka.
Všetky nominálne hodnoty v EP korešpondujú s platnou tarifou buď základnou alebo kombinovanou so službou.
OTÁZKA Č. 30
Môže Slovenská pošta filatelistickej
verejnosti predložiť hodnotiaci dokument Svetovej poštovej únie o úrovni
slovenských poštových známok?
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List bol predložený na spoločnom rokovaní p. generálneho riaditeľa s umelcami v roku 2003.
OTÁZKA Č. 31
Ako si Slovenská pošta predstavuje
zlepšenie propagácie emisných plánov?
Emisné plány sú najlepšie propagované na internete. Slovenská pošta predpokladá zverejňovanie emisných plánov
pred začiatkom aktuálneho roka. Z rôz-

nych príčin je emisný plán dopĺňaný aj
v priebehu aktuálneho roka (reakcia na
aktuálne spoločenské dianie, požiadavky MDPT a pod.), preto je plánované
vydávanie emisných plánov v tlačenej
viazanej podobe zatiaľ len predmetom
diskusie a ekonomických kalkulácií.
Odpovede spracovala:
Ing. Mária Kaducová, vedúca POFIS,
PhDr.Irena Kyrinovičová;
riaditeľka obchodu a marketingu SP a.s.

Zamyslenie sa nad formou budúceho
Katalógu slovenských známok

V

tomto článku by som sa chcel zamyslieť nad budúcim novým katalógom slovenských známok. Otázka
znie, načo je taký katalóg. Ja si myslím,
a som presvedčený, ako aj väčšina filatelistov, že katalóg známok by mal
slúžiť predovšetkým ako potrebná pomôcka pre filatelistu – zberateľa slovenských známok, aby sa mohol podľa
neho pri kompletizácii svojej zbierky
riadiť a orientovať v množstve odborných informácií pri spracovaní svojho
filatelistického materiálu. Podľa môjho názoru by mal katalóg slovenských
známok po formálnej stránke spĺňať
tieto kritériá – stačí aby bol čiernobiely, tlačený na obyčajnom papieri, ale
aby bol aj po viacnásobnom používaní
pevný a nerozpadával sa, aby sa v ňom
mohli robiť poznámky aj s obyčajnou
ceruzkou, prípadne sa tieto poznámky
dali ľahko vygumovať a hlavne, aby bol
lacný, prístupný čo najširšiemu okruhu
filatelistov. Pretože aj cena tu je určujúca, keďže uvážime, že skoro polovica
členov sú dôchodcovia. Zo skúsenosti
viem, že mnoho filatelistov, ktorí by
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ho potrebovali, si ho nemôžu dovoliť aj
pre vysokú cenu. Mnohých odradilo aj
to, že po krátkom používaní je z neho
„šalátové vydanie“. Filatelisti potrebujú
pracovný katalóg, ktorý je lacný, pevný,
vhodný pre časté používanie. Tu treba
pripomenúť aj životnosť takého katalógu. Veď keď už sa dostane k filatelistovi, po roku je už prakticky zastaralý
a z hľadiska nových známok ho treba
neustále doplňovať.
Načo je filatelistovi krásny, reprezentačný katalóg, vytlačený na kriedovom papieri, ktorý na výstavách zbiera
ocenenia, keď je nepraktický a po pár
prelistovaniach sa rozpadne, pritom aj
jeho cena je dosť vysoká.
Veď koľko kusov Špecializovaného
katalógu 2001 sa predalo filatelistom
a koľko ako reprezentačná publikácia,
a to trebárs aj do zahraničia.
Po obsahovej stránke, ak bude taký
ako Katalóg 2001, je plná spokojnosť,
len by som navrhoval autorom pri uverejňovaní doskových chýb a iných odlišností pre špecialistov pripojiť aj nákres
tak, aby to bolo jednoznačné.
Spravodajca ZSF
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Chcel by som, aby toto moje zamyslenie nad formou budúceho nového katalógu vyvolalo širšiu diskusiu o forme

a obsahu katalógu, aby sa tento stal ozaj
potrebnou, najširším vrstvám filatelistov dostupnou a praktickou pomôckou.
Ing. Ľubomír Vajčovec

Niekoľko poznámok
k príležitostným pečiatkam

F

ilatelistická tlač občas uverejňuje príspevky na tému príležitostných poštových pečiatok, a predpokladal som, že
sa určite nejaké ukážu najmä v súvislosti
s Vianočnou pečiatkou, používanou na
pošte v Rajeckej Lesnej. Mám svoje skúsenosti a poznatky, ale o tom teraz nechcem
hovoriť. Všetko to však dokazuje, že zberatelia majú záujem o tento produkt pošty
a jeho kvalita im nie je ľahostajná.
Myslím, že so mnou bude súhlasiť viac
zberateľov, ak poviem, že na popularitu zbierania príležitostných poštových
pečiatok (aj ich následného využívania)
malo na Slovensku najväčší vplyv niekoľko okolností. V prvom rade to bola tvorba
rytca a grafika Ferka Horniaka, ktorý ich
tvorbu povýšil na umenie, ktoré zblížilo
dovtedy priepastný rozdiel medzi známkou a poštovou pečiatkou tak, že (v jeho
prípade) dokonca mnoho razy boli samotné poštové známky druhoradé.
V druhom rade spomeniem aktívny
KF Plastika v Nitre, ktorý pred niekoľkými rokmi začal rozvíjať medzi klubmi a filatelistami niečo ako informačnú
kampaň o ich vydávaní, ďalej o spôsobe
získavania sponzorov na úhradu nákladov a v neposlednom rade mal tento KF
zásluhy na rôznorodosti motívov pečiatok nielen zo súčasnosti ale i zo slovenskej histórie, čo zaplnilo chýbajúce medzery v námetových zbierkach. Po vzore
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KF Plastika v Nitre začali tieto aktivity
napodobovať aj ďalšie kluby filatelistov
na Slovensku, čo znamenalo zvýšenie
nárastu v používaní príležitostných poštových pečiatok, ktorých kvalita závisela
od toho, akého výtvarníka klub mal alebo koho na spracovanie námetu získal.
Niektoré ďalšie „centrá“ takejto klubovej
pečiatkarskej tvorby našli u zberateľov
pomerne priaznivý ohlas (napr. Košice,
Trenčín, Martin, Trnava a iné).
Nakoniec ešte spomeniem aktivity
SSOŠF a konkrétne pána E. Smažáka,
ktoré obohatili zbierky príležitostných
pečiatok o množstvo námetov z olympijskej a športovej tematiky vôbec, dokonca
aj z takých športových oblastí, ktoré sa
predtým vyskytovali len veľmi zriedka.
Systematicky sa problematike príležitostných poštových pečiatok venoval aj
PhDr. Josef Soukup, ktorého zanietené
články poučili mnohých potenciálnych
tvorcov pečiatok. Žiaľ, už nie je medzi
nami, a tak spomínajúc na obsah jeho
publikovaných názorov si dovolím tvrdiť, že robil aj „nadprácu“ za tých, ktorým
to pravdepodobne vyplývalo z pracovnej
povinnosti alebo z funkčnej náplne.
Ďalšie informácie z vydávania a tvorby
príležitostných poštových pečiatok fundovane prináša Ing. Ján Maniaček.
Aj keď mnoho zberateľov po čase začalo hromžiť na množstvo vydávaných pe-
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čiatok (osobitne vtedy, ak sa používali pri
jednom podujatí), aktivity klubov sa postupne umiernili a teraz dosahujú primerane optimálny štandard, súvisiaci viacej
snáď s finančnou vyčerpanosťou klubov
alebo neochoty ich sponzorov, a to skôr
ako s absenciou príležitostí. S vydávaním
pečiatok však i tak nie je všetko ideálne.
Najčastejšie sa pripomína, že zberatelia najviac pociťujú nedostatky vo
včasnej informovanosti o vydaní nových
pečiatok. Je to pochopiteľné v časopise,
ktorý má mesačnú periodicitu ale nepochopiteľné na oficiálnej webovej stránke
POFISU a SP. (Pritom časopis údajne
preberá informácie z TÚP). Nenájdete
tu niektoré informácie včas a iné nikdy.
Niektoré informácie, napr. o farbách pečiatok alebo o ich autoroch sú (ojedinele)
chybné. Keďže sa sieť užívateľov internetu neustále rozširuje, už by nemal byť
predsa v súčasnosti problém dávať sem
aspoň textové informácie o mieste, čase
a námete nových pečiatok, ak je problém
so získavaním obrazovej legendy pečiatky, jej skanovania alebo umiestnenia na
príslušnej stránke. Ale to si nemyslím,
lebo predpokladám, že objednávatelia
najviac využívajú práve predpísaný určený dvojmesačný predstih a so žiadosťou posielajú aj výtvarný návrh.
Opatrenie o cenových prirážkach,
závisiacich od včasnosti objednávky, sa
síce realizuje do bodky, aj s predfakturáciou objednávky zo strany výrobcu,
ale zrejme sa v praxi často míňajú účinkom, pretože sa stále vyskytuje objednávanie pečiatok na poslednú chvíľu,
ktoré bráni včasnej informácii (alebo
utajenia zo strany klubov?)
Prečo však nie je načas zverejnené
používanie pečiatok, ktoré boli určite ob-
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jednané napr. v dvojmesačnom predstihu
pred ich používaním, mi už jasné nie je.
Časopis Zberateľ uverejňuje použitie pečiatok, ktoré ich autori alebo
organizátori pripravovaných podujatí
redakcii pošlú s nádejou na splnenie
propagačnej a informačnej funkcie,
ale mnohé KF akoby o túto ich vlastnú
činnosť nemali záujem. Uverejnenie
retrospektívneho prehľadu pečiatok,
používaných vždy za uplynulý mesiac
je síce chvályhodné, pre zberateľov má
však v podstate iba význam pre ich registráciu. Spravidla sa tým však nesplní
funkcia bezproblémového a najmä aktuálneho získania pečiatky a vyhotovenia filatelisticky vhodnej celistvosti na
príslušnej pošte, ale až po určitom čase
na príslušnom pracovisku POFISU ale
za zvýšené náklady v neprospech filatelistov a nepoštového použitia odtlačku
pečiatky. Ten je takto degradovaný na
obyčajný suvenír.
Stáva sa aj to, že klub po poslaní
objednávky na príležitostnú pečiatku
dostane najskôr faktúru k úhrade nákladov a až neskôr dostane oznámenie
komisie, že návrh na pečiatku sa neprijíma, so zdôvodnením a s uvedením konkrétnych výhrad k výtvarnému návrhu,
k tvaru pečiatky, prevedeniu, použitej
farbe pečiatky a pod. Tento časový nesúlad funkcionárov klubov jednoznačne mätie a preto by bola vhodnejšia
formulácia o prijatí výtvarného návrhu
s nutnosťou realizovania pripomienok,
ktoré sú obsahom listu a pod. Niekedy
sa dodatočne musia zasielať informácie,
ktoré pritom v objednávacom formulári
uvedené sú, (napr. že chýba uvedenie
autora výtvarného návrhu alebo nie je
uvedený jeho súhlas s vyhotovením
Spravodajca ZSF
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alebo použitím pečiatky, čo kluby pokladajú za samozrejmé, ale po právnej
stránke to je odôvodnené).
Najčastejšie sa funkcionári klubov
pýtajú, prečo nie sú osobitne zverejnené zásady alebo pravidlá, ktoré by si autori návrhov radi prečítali, aby sa ich pri
spracovaní svojich návrhov mohli držať
a aby sa vyvarovali chýb, ktoré sú potom uvedené v pripomienkach?
Kluby permanentne pripomínajú, že
aj keď zhotovenie pečiatky a náklady za
používanie pečiatky zaplatia, pečiatky
stále nie sú ich majetkom, ale zostávajú vo
vlastníctve Slovenskej pošty. V liste, ktorý
objednávateľ dostane z TÚP, býva aj upozornenie že pečiatka bude zaradená do
Ankety o najkrajšiu príležitostnú poštovú
pečiatku. Čo však v takom prípade, ak by
autor s takýmto názorom nesúhlasil (napríklad zo skromnosti) a preto by nechcel
byť so svojim dielom účastníkom ankety?
Myslím, že na to má právo. Pečiatka by sa
potom v prípade nesúhlasu nevyrobila?
Ostatne – výsledky ankety nemusia vždy
úplne pravdivo odrážať skutočné kvality
ani pečiatky, ani jej tvorcu, lebo anketa
je prosto súhrnom názorov určitej viac
či menej početnejšej skupiny ľudí, ochotných sa do nej zapojiť.
Výtvarný návrh pečiatky je aj malým
umeleckým dielom, niekedy kópiou,
dokonca aj plagiátom. Posudzovať jeho
kvality a vtesnať ich do nejakých predpisov je veľmi ťažké. História umenia
by o tom mohla dať nespočetne veľa
príkladov. Predsa Picassov štýl sa líši
od Benku a Dalí sa nedá vtesnať do rámca kritérií spoločne s Ladom.
Iné je to však s možnosťou technickej realizácie príležitostnej pečiatky, jej
zrozumiteľnosti a výstižnosti vo vzťahu
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k rozmerom pečiatky alebo k čitateľnosti písma a rozsahu, použitého v textovej
legende. Spomeniem príklad, našťastie
nie náš, slovenský problém, ktorý mám
z Čiech. Pošta PRAHA 1 používala v minulom roku príležitostnú poštovú pečiatku k jedinému olympijskému zlatu desaťbojára R. Šebrleho a kruhopis s týmto
textom bol už na hranici (ne)čitateľnosti.
Kladiem si aj otázku, prečo väčšina
pôšt rešpektuje dodatočné opečiatkovanie z ochoty približne do 1 týždňa,
a niekde vás odmietnu už na druhý deň!
(To je napr. moja konkrétna skúsenosť
z jednej bratislavskej pošty s príležitostnou pečiatkou k Otvoreniu OH v Aténach). Alebo prečo nie je vždy pravidlom, že na konkrétnej pošte, ak majú
príležitostnú poštovú pečiatku, visí aj jej
obrázok spolu s informáciou, pri ktorom
okienku pošty sa dá získať? Prečo sa zákazník musí dožadovať, aby jeho zásielka
bola opečiatkovaná práve touto pečiatkou, ak je na pošte, prečo musí výslovne
upozorniť, že si nepraje, aby na zásielke
bol aj ďalší otlačok (bohužiaľ, najčastejšie
strojovej pečiatky) atď. A to nepripomínam, že filatelisti sa najviac hnevajú na
kvalitu odtlačku, ktorý býva rozmazaný,
nevhodne umiestnený a pod. Aké zásady
používania platia potom pre jednotlivé
pošty? Poznajú ich všetci zamestnanci,
ktorí s nimi prichádzajú do styku? Alebo
to závisí iba od ich ľubovôle?
Je zaujímavé, že takéto problémy
spravidla nebývajú pri organizovaných
podujatiach, kde reprezentácia činnosti pošty býva v tomto smere príkladná.
V organizácii pečiatkovania pri takýchto podujatiach by sa dalo tiež všeličo
zlepšiť aj keď je pochopiteľné, že koncentrácia zberateľov a rozmanitosť ich
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požiadaviek, niekedy privádzajú zamestnancov obsluhy do zúfalstva...Nemali by sa však vyskytovať také problémy, že pracovníčky pôšt nemajú pri
podujatiach so sebou korešpondenčné
lístky, zostavu známok s vhodnými nominálmi, rekomandačné nálepky alebo
podacie lístky, primeraný počet FDC
a iných produktov atď. Tomu určite pomôže včasná vzájomná informovanosť
organizátorov o svojich požiadavkách
a potrebách a spolupráca s príslušnou
poštou, ktorá tieto služby zabezpečuje.
Určite nie všetky kluby filatelistov
majú takéto problémy, ako ich spomínam.
Pritom nepíšem o všetkých nedostatkoch
pečiatkovacieho servisu pošty, ako o ňom
často písal spomenutý nebohý dr. Josef
Soukup a občas ostatní filatelisti, ktorí
týmto nemajú vždy len dobré skúsenosti.

Objektívne treba konštatovať, že
mnohé sa v kontaktoch klubov filatelistov a pôšt v posledných rokoch skutočne zlepšilo k dobrému. Napomohli
tomu napríklad aj niektoré aktivity
pošty s „hromadným“ používaním príležitostných pečiatok v krajských mestách a pri rôznych príležitostiach (Milénium, 10 rokov SR, výročie Slovenskej
pošty, návšteva Sv. Otca Jána Pavla II.,
inaugurácie niektorých známok, Deň
poštovej známky, vyhlásenia ankiet
a pod.) a aj posledné zmeny v organizácii Slovenskej pošty ako inštitúcii urobili tiež svoje.
Kvalita a úplná spokojnosť oboch
strán však v tejto oblasti napredujú takým tempom, ktoré by sme my zberatelia asi chceli priveľmi urýchliť...
J.M.

Brno 2005

P

kácie pre svetové výstavy, bol vyzvaný
aj náš zväz. Boli oslovení cca 35 vystavovatelia, ktorým boli zaslané prvé informácie o výstave, resp. predbežné
podmienky vystavovania. Pretože Rada
ZSF oznámila, že vystavovatelia nemôžu
rátať s finančnou podporou pri zaplatení
výstavných poplatkov 10 euro za plochu
alebo literatúru (s výnimkou mládeže
– tá mala ako vždy možnosť vystavovať
bez poplatkov), už v prvom kole poďakovali za takúto možnosť reprezentácie
viacerí zberatelia (a pritom s kvalitnými
exponátmi). Niektorí oslovení odmietli
s tým, že mienia vystavovať iba doma,
keďže ich exponáty nemajú texty v cudzom jazyku. Boli oslovení aj ďalší zberatelia s exponátmi, ktoré mal záujem
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od týmto prostým označením sa
v metropole južnej Moravy konala
pod patronátom FEPA a s uznaním FIP
Európska výstava poštových známok.
Konala sa v priestoroch Brnenského výstaviska v dňoch 10. až 15. mája 2005.
Hlavná časť exponátov bola umiestnená
v pavilóne D, tu boli aj stánky predajcov
známok, poštových správ, Kremnická
mincovňa, Detská pošta, stánok tu mala
aj česká FILATELIE a Komisia znalcov
SČF poskytovala poradensktvo o kvalite
a pravosti známok. Česká pošta tu zhotovovala návštevníkom výstavy aj personalizovanú známku (kupón) a nechýbali
tu ani historické artefakty z dejín pošty.
K účasti na výstave, ktorá bola vhodnou príležitosťou na získanie kvalifi-
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POHĽAD DO VÝSTAVNEJ SÁLY
vystaviť organizačný výbor výstavy.
Niektorí zberatalia prejavili záujem až
v čase, keď už boli prihlášky uzatvorené.
Po konzultáciach národného komisára s OV výstavy Brno 2005 bolo nakoniec
prijatých 14 exponátov vrátane mládeže,
bohužiaľ neboli medzi nimi aj exponáty
poctené VZ na svetovej výstave, čo bolo
zdôvodňované veľkým záujmom a relatívne malými možnosťami prijať všetkých
záujemcov. (Na výstave bolo celkom 516
exponátov vo všetkých triedach).
Organizačný výbor výstavy viedol
Mgr. V. Schiebl, ale dušou všetkých akcií bol všadebol RNDr. Z. Okáč. Vo výstavných priestoroch sme však okrem
domácich z brnenských KF ako usporiadateľov a ďalších členov štábu videli
ochotné ruky filatelistov aj zo Svitav,
Jihlavy, Znojma a ďalších klubov, ktorých členovia sa pridali k obrovskému dielu, ktoré sa nakoniec vydarilo
a skončilo úspechom.
Medzi národným komisárom, sekretariátom ZSF aj OV výstavy sa v príprave vymenilo množstvo listov, mailov,
telefonátov a iných informácií, vratane
osobných stretnutí v Brne. Exponáty
aj s poplatkami sa podarilo zabezpečiť
2005 / 2

a dopraviť do Brna načas. Naše exponáty boli prevzaté v sobotu vo výstavných
priestorch „Déčka“. Túto prácu narušili
čierni kukláči so samopalmi, ktorí do
susedného pavilónu Morava priviezli
časť kráľovskej zbierky V.B. so slávnymi Mauríciami. Vtedy ešte pri pohľade
na poloprázdnu halu s rámami sa zdalo,
že do pondelka večer, kedy bolo otvorenie pre pozvaných hostí, jurymanov
a komisárov sa to nedá stihnúť. Ale sa
stihlo, prázdna zostala len malá časť rámov s nedodanými exponátmi.
Súčasťou slávnostného otvorenia
v pondelok podvečer bol kultúrny program s moravským folklórom a zborovým
spevom. Slávnostnú pásku po známej
znelke a de fakto poštovej hymne Ide, ide
poštový panáčik, prestrihli viceprezident
FIP L. Brendl (inak predseda jury), krajský hajtman S. Juránek a zástupca ČP pre
južnú Moravu Ing. Gulaszi.
Národní komisári zasadali denne
v Kongresovom centre, ich porady viedol predseda zahraničného odboru
Ing. Švehla. Riešili sa niektoré závažné
problémy vystavovateľov, napr. patrilo
medzi ne v prvom rade nevhodné a škodlivé osvetlenie niektorých exponátov
slnkom cez presklené steny pavilónu.
Usporiadatelia prekryli rámy jednoducho
baliacim papierom a kto sa chcel pozrieť
na to, čo bolo skryté očiam návštevníka,
papier nadvihol a problém bol vyriešený.
Naše slovenské exponáty boli umiestnené tak, že tento nedostatok sme nepocítili. Prvý raz mi však došlo zle, naozaj, keď
na začiatku výstavy mi vedúci námetovej
sekcie porotcov prostredníctvom komisára FEPA odovzdal list s upozornením,
že v jednom z našich exponátov chýba 1
albumový list. Zbledol som a po vydýcha-
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ní som sa obrátil na technickú komisiu,
ktorá otvorila rám – a list bol na svete,
vlastne zapadnutý do spodnej časti rámu,
skrytý za ostatnými listami. Vydýchol
som si teda poriadne.
Výstavnú poštu obliehali dennodenne
stovky lovcov príležitostných pečiatok.
Bol tu automat na známky. Pošta mala
v jednom výplatnom stroji 4 štočky,
ktoré na požiadanie zákazníka orazili.
Denne sa striedali príležitostné poštové
pečiatky, boli tu aj príležitostné R-nálepky v bežnej aj samolepiacej úprave.
Na Námestí Svobody v centre Brna bola
v činnosti počas výstavy autopošta.
Porota pracovala do štvrtka, kedy sa
začalo diskutovať medzi hosťami o udelení najvyšších medailí. Označenia zakrátko boli nalepené na paneloch, ale až
od stupňa zlatej vyššie. Exponáty s nižším stupňom medaily na rámoch však
neboli označené do konca výstavy.
V spoločenskom programe sa uskutočnil spoločný večer pre porotcov a komisárov, vlastivedný zájazd na miesta
bojísk Slavkovskej bitky troch cisárov
spred 200 rokov. Zahraniční účastníci
ľutovali, že pri spiatočnej ceste a návrate
do Brna, kedy bolo krátke zastavenie na
historickej pošte Stará pošta, však poštovňa práve nebola v prevádzke.
Veľa návštevníkov nemohlo vynechať pohľad na slávnych Mauríciov.
Mňa osobne zaujali aj originály návrhov
na prvé známky zo známej súťaže v začiatkoch poštovej reformy v Anglicku.
Samozrejme, že zaujímavý bol pohľad
aj na jediný 80 blok novinových merkúrov a expozícia čiernej 1 pennyovky.
V tomto pavilóne bola aj trieda pozvaných exponátov a členov poroty,
medzi nimi exponát Dr. Šablatúru Po-
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zor, falzum. V prízemí bola bohato zastúpená trieda literatúry.
Slávnostné palmáre sa uskutočnilo
v sobotu. Medzinárodná porota udelila
celkom 10 veľkých zlatých medailí, 51 zlatých a 102 veľkých pozlátených medailí.
Medaile a vecné ceny odovzdávali
Ing. Brendl a Ing. Vaníček vystavovateľom s veľkou zlatou, zlatou a veľkou
pozlátenou medailou.
Veľkú cenu mesta Brna získal exponát
Hansa van Dooremalena Poštová história
Brna do r. 1875, Veľkú národnú cenu FEPA
získal Zdeněk Mazura za Rakúske poštovníctvo v českých krajinách 1600–1850
a na Veľkú medzinárodnú cenu FEPA boli
dvaja kandidáti - talian Wolfgang Hellrigl
za exponát Jammu a Kašmír 1860–1882
a Jay Barrie z Veľkej Británie za exponát
Pošta medzi Britániou a kontinentálnou
Európou 1793–1815. Nakoniec ju získal
prvý menovaný.
V triede tradičnej filatelie porota udelila 4 veľké zlaté, 13 zlatých a 21 veľkých
pozlátených medailí. V triede poštovej
histórie boli udelené 4 veľké zlaté a 16 zlatých medailí, v triede celín 1 veľká zlatá
a 1 zlatá medaila, v aerofilatelii boli 4 zlaté, medzi astrofilatelistickými exponátmi
1 veľká pozlátená. Medzi námetovými
exponátmi bolo 10 zlatých, v maximafilíi
2 veľké pozlátené a v mládeži 7 veľkých
pozlátených medailí. Medzi literatúrou,
bohato zastúpenou 1 veľká zlatá a 5 zlatých. 1 veľká pozlátená sa ušla aj exponátu v triede 1R, a 9 pozlátených bolo
v Open class. (Medzi nimi aj Mlyny A.
Urminského). V triede kolkov boli 2 udelené 2 zlaté a 2 veľké pozlátené medaily.
Počas výstavy sa uskutočnil Kongres
FEPA, zasadanie AIEP, spoločenský večer pripravila aj The Royal Philatelic SoSpravodajca ZSF

VÝSTAVY

AUTOMAT ČESKEJ POŠTY
ciety. Zasadali tu aj viaceré spoločnosti,
napr. perfinári, ArGe Tschechoslowakei,
Olympsport, poštoví historici. Takmer
denne som sa stretával vo výstavných
priestoroch s predsedom ZSF doc. Ľ. Flochom, boli tu členovia SSOŠF s p. Smažákom, gabrielisti s p. J. Vallom, Mgr. F.
Sopko, JUDr. Šablatúra, JUDr. Sobihard,
mnoho vedúcich KMF zo Slovenska,
viacerí vystavovatelia a ďalší známi.
Vymieňali sme si názory na výstavu,
pravidlom bolo kladné hodnotenie. Mládežníci uskutočnili filatelistickú olympiádu, palmáre mládežníckej časti bolo
osobitne v nedeľu na Starej radnici.
Svoj deň mali aj priatelia českej
známky, uskutočnila sa aj autogramiáda tvorcov českých známok.
V sobotu večer sa uskutočnilo záverečné slávnostné posedenie organizátorov, hostí, členov poroty, národných komisárov a vystavovateľov. Program bol
vynikajúci, so spevom aj tancom a bale2005 / 2

tom. Natiahol sa až do neskorých hodín
po polnoci...okrem tých, ktorí nechceli
zmeškať poslednú brnenskú „šalinu“.
Denne bol pre návštevníkov k dispozícii Výstavný spravodaj v českej
a anglickej mutácii, s bohato dokumentovaným textovým aj fotografickým
spravodajstvom z minulého dňa a očakávaným programom výstavy. Vydával
ho „mládežník“ Jaroslav Punčochář
s bohatým fotografickým materiálom
zo všetkého, čo sa na výstave v predošlý
deň udialo. Pomocníkom mu bola manželka Eva, tiež bývalá mladá filatelistka,
ktorá prekladala texty do angličtiny.
Najväčšiu časť obsahu katalógu výstavy pokryli zoznamy vystavovateľov,
organizačný výbor, členovia poroty
a národní komisári, zaujímavá bola aj
príloha. Tvorila ju osobitná tlač známky
z výstavnej emisie BRNO 2005, ktorou
bol obraz Louis-Francoise Lejeunea Napoleon pred Slavkovskou bitkou. Záver
katalógu tvoril článok – Brnenské povesti, prehľad príležitostných pečiatok
a R-nálepiek. Pred výstavou boli vydané 3 bulletiny, ktoré prinášali podrobné
informácie o výstave a pokyny vystavovateľom a národným komisárom.
Každý deň sa konala výstavná burza,
posudzovanie jej kvality záviselo od ponuky predávajúcich a možností kupujúcich.
Viacerí návštevníci po hodine odchádzali
sklamaní – že chýba práve ich a práve ten
nimi hľadaný materiál, zato iní sa prehrabávali v množstve pohľadníc, obálok, FDC
a známok za pár korún ale aj za sumy
s tromi nulami celé hodiny. Normálne.
A ako dopadli naši vystavovatelia?
Najlepší pohľad asi bude na tabuľku na
strane 32.
Mgr. Ján Mička
národný komisár na výstave BRNO 2005
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Juraj Pálka

Poštová
história

Dominika
Nevrlová
Jana
Maniačková
Zuzana
Bačová
Silvia Bárdová

Mládež
C
B

Uhorskopredznámkové
obdobie
Česko-Slov. poľná
pošta 1918-1920
Pre slávu športu
Hry z Olympie,
hry zo všetkých
najslávnejšie
Doplatné

Názov

Vianoce a vianoč.
zvyky
C
Ježiš Kristus
a kresťanstvo
C
Technika atlet.
disciplín
1R
Julius Píša
Dierkované
Hradčany
Ervín Smažák Slov. športové
známky
Open
Alexander
Mlyny
Class
Urminský
Literatúra Ervín Smažák Katalóg Slovensko
1993-02,2002-03
Ján Mička
Pedagogika v práci
ved. KMF (CD)

Peter Osuský
František
Sopko

Témat.

J. Tekeľ

Meno

Trieda

21

20

20

24/30

25

8

30/35

24/30

14

23

18

17

14/20

+nefil.
mat.20/25
11/15

16/25

15/25

Materiál
15/20
14/19

25
22

25

Titul, idea,
Plán+
kreat. 17/20 32/40
28/40
29/40

18/23

24/35

27
21

29

Plán 14/23

25/35

28
24

23

58

72

4/5
2

80

64

82

67

65

70

70

83
70

80

82

Sp.

11/15

3

4/5

12 6

Materiál 12/20
Prezentácia 12/15
13/20 7/10

Prezentácia 6/10

3
3

3

Spracovanie Znalosti Stav a vzác- Prezentácia (5)
(30)
(35)
nosť (30)
24
28
27
3

D

S

V

B

V

SB

SB

S

S

V
S

V

V

Medaila
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EUROMINIMAX 2004

V

dňoch 15.-20. nov. 2004
sa v bulharskej Varne
v modernej stavbe Domu
kultúry a športu konala medzinárodná filatelistická výstava, pre nás s nezvyčajným
názvom
EUROMINIMAX
´2004. Toto podujatie sa konalo z príležitosti 125. výročia bulharskej pošty i 125.
výročia vydávania známok v Bulharsku.
Program výstavy bol nasledovný:
15. nov. – otvorenie výstavy a „Deň
Eurominimaxu ´2004“
16. nov. – „Bulharský deň“
17. nov. – „Deň Európy“
18. nov. – „Deň ochrany prírody“
19. nov. – „Deň mládeže a športu“
20. nov. – „Deň záľub“
Výstava mala osem tried:
I. – Čestná trieda – 7 exponátov
II. – Oficiálna trieda – filatelistické
federácie Bieloruska, Španielska,
Talianska, Luxemburgu, Portugalska, Ruműnska, Ruska, Turecka,
Ukrajiny, Maďarska, Francúzska,
Cypru a domáceho Bulharska.
III. – Trieda 125. výročia bulharskej
pošty
IV. – Eurominimax – trieda jednorámových exponátov CM. V tejto triede
pri 19 exponátoch domácich filatelistov vystavovali aj filatelisti z Izraela,
Poľska, Srbska a Čiernej Hory a štyria filatelisti – členovia KF Tirnavia
Trnava. Slovenskú filateliu reprezentovali svojimi jednorámovými
exponátmi analógových pohľadníc
MVDr. Július Molnár, Ing. Ján Gróf,
Mgr. Milan Šnirc a MUDr. Boris Pekárek. Posledne menovaný bol v ka2005 / 2

talógu omylom označený za
Slovinca.
V. – Trieda Maximafilie
VI. – Trieda tradičnej filatelie
a poštovej histórie
VII. – Národná trieda jednorámových exponátov
VIII. - Medzinárodná trieda filatelistickej literatúry – 14 domácich
exponátov a 15 zo sveta (Kanada,
USA, Grécko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Maďarsko,
Macedónsko, Rakúsko, Nemecko,
Moldavsko, Poľsko a Luxemburg).
Zaujímavé a podnetné boli aj sprievodné akcie výstavy:
- Detská výtvarná súťaž – návrhy poštových známok na tému: Od poštových kočov po internet.
- Anketa o najkrajšiu bulharskú známku roku 2004
- Výstavy: Olympijské odznaky a Filatelistické medaile
- Návrhy poštových známok bulharských výtvarníkov
Plagát výstavy, diplomy, výstavný
katalóg i vkusnú jednostrannú medailu priemeru 50mm striebristej farby
navrhol Nenko Atanasov. K výstave
bulharská pošta vydala 4 známky (aj
v hárčekovej úprave) s námetom húb
a používala 4 príležitostné pečiatky.
V sobotu 19. novembra sa ako sprievodné akcie konali i odborné prednášky v rámci Medzinárodnej vedeckej
konferencie. Prednášajúcimi boli Lumír
Brendl z ČR, Jovan Veličkovič zo Srbska
a Čiernej Hory, Jakup Nakri z Turecka
a Dimitr Popov zo Švedska.
M. Šnirc
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Filatelistická výstava
„KRAKÓW 2005“

V

dňoch 18.-24.mája 2005 v priestoroch kláštora františkánov v Krakove sa konala nesúťažná filatelistická výstava. Pôvodne bola plánovaná
z príležitosti 85. výročia narodenia
pápeža Jána Pavla II. no po jeho smrti
2.4.2005 dostala motto „Na pamiatku
pápeža Jána Pavla II.“

Medzi dvadsiatimi exponátmi s náboženskou tematikou (11 bolo priamo
s tematikou Svätého Otca Jána Pavla
II.) boli i štyri exponáty zo Slovenska.
ZSF tu reprezentovali členovia Spoločenstva sv. Gabriel a vystavovali nasledujúce exponáty:
- Jozef Gál: „Nitra – mesto, kde žili
a pôsobili sv. Cyril a Metod“
- Ľubomír Kaľavský: „Liturgický rok
a spoločenstvo svätých“
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- Marian Žák: „Apoštolské cesty
Jána Pavla II. na Slovensku“
- Ján Vallo: „Pútnik pokoja“.
Organizačný výbor výstavy vydal
pekný katalóg, kde sú hodnotné tri
články o pápežovi Jánovi Pavlovi II.
a každý vystavovateľ dostal i zaujímavo riešenú pamätnú medailu.
V deň otvorenia výstavy pošta
v Krakove používala dve príležitostné
pečiatky i dve príležitostné R-nálepky. Tiež miestny úrad pošty v Krakove vydal dva beznominálne lístky
v náklade 3000 kusov.

Podľa vyjadrenia organizátorov výstava sa tešila veľkému záujmu obyvateľov Krakova a tiež ju videlo mnoho
mladých ľudí a školopovinných detí.
Škoda, že nikto z členov SSG sa nemohol zúčastniť priamo na jej otvorení, ktoré bolo za účasti i generálnej
konzulky SR v Krakove J. Burianovej.
Ján Vallo
Spravodajca ZSF

VÝSTAVY

FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
ZBEHY 2005

F

ilatelistická výstava ZBEHY 2005
bude výstava III. kategórie (premierová) a uskutoční sa od 10. septembra do
17. septembra 2005 pri príležitosti 250.
výročia narodenia Jozefa Ignáca Bajzu
v miestnom kultúrnom dome. Usporiadatelia sú Zväz slovenských filatelistov
a Obecný úrad Zbehy. Organizátori výstavy sú KF 52-51 Nitra a Obecný úrad
v Zbehoch.
Jozef Ignác Bajza (1755-1836) bol rímskokatolíckym kňazom v Zbehoch v rokoch 1815-1828. Známy je jeho prvý slovenský román „René mládenca príhodi
a skúsenosti“ a prispel ku kultúrnemu
povzneseniu slovenského národa.
Na 100 výstavných plochách plánujú
vystaviť v prvom rade nové exponáty
a tie staršie exponáty, ktoré potrebujú

obnoviť alebo zvýšiť kvalifikáciu. Vytvoria súťažné triedy: národnú, teritoriálnu, námetovú, poštovej histórie, poštových celín, aerofilatelie, maximafilie,
jednorámových a malorámových exponátov, otvorenú triedu a triedu mládeže. Aj tie exponáty, ktoré z nedostatku
výstavných plôch nebudú vystavené
budú v trezore a budú hodnotené.
Vo filatelistickom programe bude
schôdza Komisie námetovej filatelie
ZSF (11. septembra) a schôdza Spoločenstva svätého Gabriela (15. septembra). Uskutoční sa preprava listových
zásielok jazdcom na koni. Pošta bude
používať dve príležitostné poštové pečiatky: J. I. Bajza a jazdec na koni.
Ing. Ján Maniaček st.
organizačný výbor

POPRADFILA 2006

P

opradskí filatelisti spolu so ZKF východo a stredoslovenského regiónu
sa rozhodli usporiadať v roku 2006 súťažnú filatelistickú výstavu III. stupňa.
Vyhoveli tak požiadavkám filatelistov
– vystavovateľov, ktorí sa dožadovali
možnosti vystaviť svoje exponáty. Výstava III. stupňa je určená pre nové exponáty, pre exponáty, ktoré potrebujú
získať hodnotenie pre výstavu II. stupňa a pre exponáty, ktoré stratili kvalifikáciu. Pre mládežnícke exponáty platí
kvalifikácia iba 2 roky.
Výstava sa bude niesť v duchu osláv
750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Poprad. Exponáty mláde2005 / 2

že budú vystavené od 8. do 18.3.2006.
Výstava bude inštalovaná v Tatranskej
galérii v Poprade na Alžbetinej ulici.
Výstavné priestory sú zabezpečené.
Galéria je vzdialená od stanice ŽSR
150 metrov. Bude možné vystavovať vo
všetkých výstavných triedach.
Rozsah exponátov mládeže je podľa vekových skupín vo Výstavnom poriadku.
Prvovystavovateľ v rámci vekovej kategórie A môže vystaviť 16 listový exponát.
Časový rozvrh výstavy aj s niektorými sprievodnými akciami:
15.2. – 23.2. Propagačná výstava k 750.
výročiu Popradu
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17.2. Inaugurácia poštovej známky „Poprad“
24.2. – 4.3. Výstava Popradfila 2006 dospelých vystavovateľov

4.3. Podtatranská filatelistická výmenná schôdzka (burza)
8.3. – 18.3. Výstava Popradfila 2006
mládeže
Ing. J. Rančák

Propagačná filatelistická výstava

D

ňa 8. marca 2005 sa uskutočnila
vernisáž Propagačnej filatelistickej výstavy, ktorá sa konala pri príležitosti 80. výročia založenia klubu
filatelistov v Trenčíne. Na výstave boli
verejnosti predstavené tri oblasti, ktoré
trenčianska filatelia vykonala za uplynulých osemdesiat rokov. V prvej časti
historicko-dokumentačnej návštevníci
sa zoznámili s mnohými organizátormi
filatelie v Trenčíne od MUDr. Karola
Brančíka – zakladateľa Prírodovedného
spolku Trenčianskej župy až po súčasnosť doplnené filatelistickými materiálmi, ktoré boli vydané klubmi od roku
1928 po súčasnosť. Hlavne príležitostné
pečiatky, prítlače na korešpondenčných
lístkoch a obálkach, známkové zošitky,
pamätné listy, vetroňová, balónová a letecká pošta organizovaná a realizovaná
pri rôznych príležitostiach. Ďalšia časť
expozície bol exponát literatúry od roku

1928 (prvý katalóg výstavy I. Slovenskej
výstavy z roku 1928), po rok 2003, kedy
sa konala Krajská filatelistická výstava
LAUGARÍCIO 2003 pri príležitosti 40.
výročia založenia KF 52-19 Trenčín.
Táto časť výstavy bola doplnená zbierkou medailí a diplomov, ktoré boli vyhotovené k výstavám v Trenčíne. V tretej časti sa svojimi ukážkami zo zbierok
a exponátov predstavili členovia oboch
klubov. Pre návštevníkov bola v deň
vernisáže pripravená príležitostná pečiatka a lístok poľnej pošty s prítlačou
prvého predsedu klubu škpt. Antonína
Motala (1875-1934), ktorý pôsobil u 17.
ppl. ako kapelník v rokoch 1921-1927.
Výstava bola inštalovaná v priestoroch
KaMC OS SR (bývalý Dom armády).
Výstava bola do 29.3.2005. V deň vernisáže sa uskutočnila prednáška o histórii trenčianskej organizovanej filatelii.
Jozef Korený

Súťaž Filatelistickej olympiády
mladých filatelistov „Slovensko
v zjednotenej Európe“ v Ivánke pri Dunaji

V

dňoch 20. – 21. mája sa v Ivánke pri
Dunaji uskutočnilo finále filatelistickej olympiády mládeže spolu s kongresom mladých filatelistov Slovenska. Počas celého roka sa filatelistická
mlaď pripravovala s vedúcimi krúžkov
na poštovo-filatelistické spracovanie
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témy Slovensko v zjednotenej Európe.
Na otvorení podujatia sa zúčastnila
PhDr. Irena Kyrinovičová, riaditeľka
odboru marketingu Slovenskej pošty
a.s. a Ing. Zdenka Purdeková, z POFISu.
Zväz slovenských filatelistov zastupoval
jeho tajomník Ing. Julius Jantoš.
Spravodajca ZSF
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Po ubytovaní delegácií ešte pred večerou sa v jedálni uskutočnila časť FO
z odbornej a tematickej časti (testy).
Chlapci pred večierkou sa popreháňali
s loptou na miestnom ihrisku a dievčatá boli na preliezkach. Tvorba miniexponátov a úprava albumových listov na
tému Slovenska v Európe sa uskutočnila ráno v sobotu pred raňajkami. Porota
pracovala tradične pod vedením Dr. Jozefa Ošku a boli v nej zástupcovia súťažiacich z jednotlivých krajov.
Najlepšie pripravení súťažiaci prišli
z Dolného Kubína, preto súťažná porota na základe dosiahnutých výsledkov
za víťazov vyhlásila v prvých troch kategóriách olympiády Jakuba Novotného
(Z), Petra Juríka (A) a Deana Reša (B),
ktorých pripravovala vedúca krúžku
mladých filatelistov p. Mária Luptáková. V najvyššej kategórii C zvíťazila
Kristína Hanzlíčková zo Senice (vedúci
KMF Mgr. Viktor Šteffek).
Špeciálne ocenenie Slovenskej pošty
a.s., ktorým bola obálka prvého dňa so
známkou prezidenta SR Ivana Gašparoviča s jeho podpisom a pozvaním na
slávnostnú inauguráciu novej známky,
odovzdala PhDr. Irena Kyrinovičová
Deánovi Rešovi, ktorý najvýstižnejšie
svojim súťažným exponátom vyjadril
myšlienku tohoročnej olympiády.
Podujatie v Ivánke dopadlo vcelku
dobre, k jeho úspechu prispeli veľmi dobre aj ocenenia SP a suveníry
všetkým účastníkom olympiády, ktoré
venovala Slovenská pošta. Ďakujeme
im, ako aj KF Plastika Nitra, RNDr. M.
Zikovi, KF Senica a SPN Bratislava.
A keďže olympiáda je olympiádou, víťazi dostali aj zlaté, strieborné a bronzové
medaily, ako sa na takú súťaž patrí.
2005 / 2

Program, pripravený na 3 dni organizačným výborom na čele s predsedom
KM ZKF mesta Bratislavy Mariánom
Szalayom, využila iba časť delegácie zo
Stredného Slovenska.
Počasie bolo nádherné, a tak program
bol v sobotu pred slávnostným vyhlásením výsledkov ešte doplnený o vychádzku k miestu tragickej smrti generála M. R. Štefánika, ktorú odborne
viedol Ing. Ján Maniaček. Súťaže FO sa
nezúčastnili mladí filatelisti z Bratislavy a ani z východoslovenského regiónu
(okrem predsedu KM Ing. J. Rančáka),
pretože neúčasť zdôvodňovali oneskorene zaslaným programom a informáciami.
Organizátorov v tomto smere zastupoval telefonicky, faxom, písomne aj
osobne predseda KM ZSF.
Na aktíve vedúcich bolo dohodnuté,
že budúci ročník FO sa zameria na tému
Symboly Slovenska, a je veľká nádej na
spoluprácu pri organizovaní olympiády
so Slovenskou poštou a.s. a Maticou slovenskou. Kongres sa uskutoční v Nitre,
leták k olympiáde pre potreby vedúcich
KMF a súťažiacich pripraví PaedDr. Jozef Gál. Na aktíve sa vedúci vyjadrili, že
kategóriu D, experimentálne zavedenú
tohoto roku ponecháme aj na budúci
rok, aj keď teraz sa pre nešťastne zvolený termín podujatia nakoniec v sobotu nezúčastnili prihlásení maturanti
stredných škôl z Liptovského Mikuláša
a z Trnavy, lebo od pondelka im začali
ústne maturity.
Výsledky Filatelistickej olympiády,
zotriedené v kategóriách, si môžete prečítať v tabuľkách na strane 38.
Ján Mička
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Výsledky:
Kategória Z
č.

Meno

1.

Martina Brtošová

D. Kubín-Ss.

KMF

Test

Exp.

Spolu

30

48

78

2.

Andrej Lovász

3.

Erik Benovič

Nitra-Zs.

35

40

75

Trnava I-Zs.

38

37

75

4.

Natália Šmigová

Nitra-Zs.

mimo súťaž

75

Kategória A
č.

Meno

Test

Exp.

Spolu

1.

Peter Jurík

D. Kubín-Ss.

KMF

40

49

89

2.

Mária Záhorová

D. Kubín-Ss.

38

46

84

3.

Martin Špendla

Nitra-Zs.

37

41

78

4.

Štefan Horváth

Trnava I-Zs.

39

5.

Katarína Brtošová

D. Kubín-Ss.

39

78

mimo súťaž

79

Kategória B
č.

Meno

KMF

Test

Exp.

Spolu

1.

Deán Reš

D. Kubín-Ss.

40

49

89

2.

Jakub Grman

D. Kubín-Ss.

40

48

88

3.

Martin Plank

Trnava I-Zs.

40

43

83

Test

Exp.

Spolu

Kategória C
č.

Meno

1

Kristína
Hanzlíčková

Senica-Zs.

40

49

89

2

Zuzana
Hanušniaková

D. Kubín-Ss.

38

48

86

3

Vladimír
Hanušniak

D. Kubín-Ss.

38

47

85

4

Kamil Nemečkay

Senica-Zs.

40

40

80

38

KMF
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O ČINNOSTI MLADÝCH
FILATELISTOV
V KLUBE 52-22 LEVICE

M

ôj príspevok je čiastočne aj reakciou na článok v Spravodajcovi
ZSF č. 3/2004. Je pravdou, že ako krúžok mladých filatelistov nepracujeme
(pravidelné stretnutia, učenia atď.).
Náš klub však má a vzorne sa stará
o našich mladých filatelistov. Všetci
mladí sú písomne zahlásení na ZSF,
majú zaplatené členské príspevky
a tým považujeme ich registráciu ako
členov ZSF v poriadku. Zúčastňujú
sa nepravidelne na stretnutiach filatelistov (sú každé dva týždne) a majú svojich patrónov medzi dospelými
(Feiner, Birčák, Čenger, Meszároš).
Našich najúspešnejších mládežníkov
i olympionikov (Kuťka, Klimo, Rymarenko) sme ako vysokoškolákov
zaradili k dospelým. Zo Žiliny, Bratislavy, Banskej Bystrici chodia na naše
schôdze a odoberajú slovenské známky, majú exponáty, na ktorých samostatne pracujú.
Na filatelistickej olympiáde v roku
2003 sa naši mladí filatelisti zúčastnili a obsadili 1., 2. a 4. miesto. Nemáme však záujem sa zúčastniť ďalších.
Dôvody? Na olympiáde sa zbytočne
vybičuje rivalita vedúcich (nie detí)
a to nemá dobrý vplyv na deti. Kde sú
deti, ktoré roky boli preferované na
FO, kde sú ich exponáty na výstavách
a sú vôbec ďalej členovia nášho zväzu? Olympiáda pre mládež nie je zlá
myšlienka, je však už načase ju zreor2005 / 2

ganizovať a venovať viac starostlivosti o mládež zo ZSF.
V našej kronike za roky 2003 a 2004
sú tieto záznamy o našich mládežníkoch a ich účasti na výstavách:
- Medzinárodná výstava Nitrafila 2003;
A. Výbošteková, L. Výbošteková
- Regionálna výstava Košice 2003;
Fusko, Miškovič, J. Bátovský,
Mestek, Krnčan
- Levice, Višegrádska štvorka spoločná cesta do Európy 2004;
J. Bátovský, M. Bátovský, Fusko,
Krnčan, Lauko, Miškovič
- Záhorie Malacky 2004;
L. Výbošteková, M. Výbošteková,
Mestek
- Spoločnou cestou Hrnčiarovce 2004;
Fusko, J. Bátovský, Mészároš
- Maďarsko – Jászberény 2004;
J. Bátovský, N. Mészároš
Ako už pravidelne koncom roku
usporiada Klub filatelistov 52-22 Levice slávnostné zasadnutie výboru spojené s posedením aj zástupcu Mestského kultúrneho strediska, na ktoré
boli pozvaní najúspešnejší a propagátor filatelie mládeže Tibor Kuťka.
Záverom teda nie sme krúžok,
ale pracujeme ďalej s mládežníkmi
v Klube filatelistov 52-22 Levice a naši mládežníci sú riadne registrovaní
vo Zväze slovenských filatelistov.
Norbert Feiner, tajomník KF 52-22
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80 ROKOV KLUBU FILATELISTOV
V TRENČÍNE
(dokončenie z minulého čísla)

T

renčín sa stal v rokoch 1976-1991
riadiacim a koordinačným centrom
filatelie v Západoslovenskom kraji so
sídlom Západoslovenského krajského
výboru ZSF, ktoré pôsobilo na Hviezdoslavovej ul. č. 10, neskoršie na Farskej 10.
V rokoch 1977-1991 vychádzal občasník spravodajca LAUGARICIO. Celkovo bolo vydaných 51 čísiel čo v súhrne
predstavuje 850 strán.
Na riadení krajskej organizácie sa
v rokoch 1976-1988 podieľal Jozef Korený a v rokoch 1989-1991 Jozef Vacek,
ktorý zároveň zastával funkciu podpredsedu ZSF.
Trenčín bol aj miestom konania
dvoch národných kongresov mladých
filatelistov v rokoch 1984 a 1987, ktoré
moderovali Jana Nagyová a Iveta Pašková. Medzi najúspešnejších vystavovateľov v doterajšej 80-ročnej histórii trenčianskej filatelie treba zaradiť Teodora
Buriana, Jozefa Koreného, Ladislava Sekerku a Ing. Otakara Veselého, ktorí
vystavovali na svetových výstavách pod
patronátom FIP.
Pri príležitosti 585. výročia udelenia
kráľovských výsad mestu Trenčín Žigmundom Luxemburským v roku 1412
boli v roku 1997 usporiadané XIV. Dni
filatelie Slovenska, ktoré organizačne
riadil plk. Ing. Milan Kulich. V Trenčíne sa verejnosti predstavili aj tvorcovia poštových známok, ktoré sa viažu
k Trenčínu. Bol to František Horniak
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– grafik a rytec, ktorý vytvoril rytinu
známky obrazu M. A. Bazovského –
„Malatina“, akademický maliar Ján Švec
vyhotovil návrh na známku hrad Trenčín, známku lietadlo Andreja Kvasza
(1883-1974) – návrh a rytinu vyhotovil
Martin Činovský, rytinu známky 5 rokov Slovenskej republiky, na ktorej sú
erby krajských miest vyhotovil František Horniak, návrh a rytinu známky
Kragujevac 1918 vyhotovil akademický maliar Rudolf Cigánik, návrh na
známku emisie Rímske légie v Trenčíne vydanú k 1825. výročiu rímskeho
nápisu na trenčianskej hradnej skale
vyhotovil akademický maliar Marián
Čapka. Niektoré známky mali aj svoju slávnostnú inauguráciu ako „Malatina“, Kragujevac 1918, Rímske légie
v Trenčíne. Najúspešnejšie slávnostné
uvedenie poštovej známky bolo v roku
1999 hárček „Prvý kozmický let občana
Slovenskej republiky“, ktoré pripravili
Ivo Veliký, plk. gšt. Ing. Milan Kulich
a Jozef Korený za účasti kozmonautov
a tvorcov známky.
V spolupráci s mestom Trenčín boli
odhalené pamätné tabule v roku 1998
v hoteli Tatra na pamiatku konania I.
Slovenskej výstavy poštových známok
v roku 1928 a tabuľa znovuobjaviteľovi
rímskeho nápisu Ľ. B. Stárkovi v roku
2004 a na budove Rímsko-katolíckej
fary tiež Ľ. B. Stárkovi, ktorých autorom
je akademický sochár Igor Mosný.
Trenčianski filatelisti v minulých rokoch realizovali aj netradičnú prepravu
pošty. V roku 1979 to bola vetroňová
Spravodajca ZSF
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pošta. V spolupráci s Aeroklubom Trenčín a leteckou spoločnosťou SEAGLR
AIR pripravili a realizovali leteckú prepravu pošty pri XIX. Majstrovstvách
sveta v leteckej akrobacii, pri príležitosti 50. výročia založenia Leteckých
opravovní, k 60. výročiu založenia
prvej padákovej školy na Slovensku,
k 60. výročiu leteckej školy v Trenčíne.
V spolupráci s Leteckým zväzom M. R.
Štefánika bola pripravená a realizovaná
letecká preprava pošty lietadlami OS
SR v rámci Medzinárodných leteckých
dní SIAD. Niekoľko prepráv sa uskutočnilo balónom.
Trenčania aj v súčasnej dobe realizujú medzinárodnú spoluprácu. Klub pri
KaMC OS SR a KF Uherský Brod s HBSV - ARGE Militaria Austriaca Philatelia Viedeň. Preprava pošty v historickom vlaku sa realizovala pri príležitosti
100. výročia dokončenia železničnej
trate Trenčín – Topoľčany. Klub obhospodaruje výstavné zariadenie a sklad
ZSF v Soblahove. Na jeho činnosti sa
dlhodobo realizuje pri zabezpečovaní
filatelistických výstav pplk.v.v. Ing. Karol Milan.
Klub pri Mestskom osvetovom stredisku dlhodobo realizuje štyri celoslovenské burzy v kalendárnom roku.
Na tejto činnosti sa hlavne podieľajú Ing. Igor Gunár – predseda klubu,
Evžen Dofek – tajomník klubu, Jozef
Oravec, Ján Fabuš a niektorí ďalší členovia výboru. Kapitoly o pošte a filatelii
sú uverejnené aj vo vlastivednej monografii TRENČÍN 2 ako aj vo výstavných
katalógoch vydaných k jednotlivým výstavám v Trenčíne.
V uplynulých rokoch niekoľko členov pracovalo v najvyšších orgánoch
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ZČSF, ZSF ako členovia predsedníctva
ÚV ZČSF, ZSF, ako aj v odborných komisiách ZSF a ZČSF. V súčasnosti je
Jozef Korený členom Slovenského filatelistického vedeckého spoločenstva
v Košiciach a Maďarského MAFITTu.
Zväzové orgány ocenili klub 52-19 Pohárom aktivity za rok 1972 ako najlepší
klub na Slovensku. Členom klubov boli
udelené najvyššie zväzové vyznamenania ako Zlatý čestný odznak ZSF a medaila Zaslúžilý pracovník vo filatelii.
Tiež medaile a odznaky zahraničných
filatelistických zväzov. Celospoločenského ocenenia sa dostalo Jozefovi
Korenému, keď bol v roku 1988 nominantom na „Osobnosť roka 1988“ mesta Trenčín, v roku 2002 nominant na
„Vojenský čin roka 2001“ organizovaný
ministrom OS SR ako aj vydaním jeho
personálnej bibliografie mestom Trenčín a Verejnou knižnicou M. Rešetku
v Trenčíne roku 2003.
Spolupráca Klubu filatelistov 52-19
bola aj s obecnými úradmi regiónu pri
rôznych podujatiach formou grafických návrhov na príležitostné pečiatky
a prítlače na poštové lístky v obciach
Beckov, Zemianske Podhradie, Dolná
Streda, Čachtice, Lubina, Melčice-Lieskové, Dolné Sŕnie, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, v mestách
Nemšová, Trenčianske Teplice, Bánovce nad Bebravou a Turzovka. Pri tejto
krátkej rekapitulácii osemdesiatročnej
činnosti klubov filatelistov v Trenčíne
je potrebné povedať, že aktivity klubov boli a budú len odrazom aktivity
jednotlivých členov a výsledkom korektnej a nezištnej spolupráce členov
a vedení klubov s predstaviteľmi mesta
Trenčín, Zväzom slovenských filatelis-
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tov, Veliteľstvami OS SR dislokovaných
v Trenčíne a s medzinárodnými organizáciami, čo dáva veľké možnosti v rámci Európskej únie.
Klub filatelistov 52-19 pri KAMC OS
SR realizoval v dňoch 8.3. až 29.3.2005
výstavu „80. rokov Klubu filatelistov
v Trenčíne“ a v dňoch 8.4. až 29.5.2005
výstavu 60. výročie oslobodenia mesta
Trenčín.
Klub bude realizovať leteckú poštu pri
príležitosti 5. výročia spolupráce s ARGE
MILITARIA AUSTRIACA PHILATELIA
Wien a výstavu MILPHILA 2005.
V mesiaci december si pripomenieme 200. výročie pobytu ruského cára
Alexandra I. v Trenčíne po skončení
bitky troch cisárov pri Slávkove. K uve-

deným podujatiam budú vydané poštové lístky s prítlačou a budú používané
príležitostné pečiatky. K podujatiu
budú prednášky o živote ruského cára
a o napoleonských vojnách.
Pri tejto významnej udalosti je potrebné poďakovať za pomoc a spoluprácu vedeniu KaMC OS SR Trenčín,
Mestskému úradu Trenčín, ZSF, predstaviteľom Veliteľstiev OS SR v Trenčíne,
Trenčianskemu múzeu, ŠOKA Trenčín,
Verejnej knižnici M. Rešetku, Trenčianskemu osvetovému stredisku, Aeroklubu
Trenčín, Leteckému zväzu M. R. Štefánika, leteckej spoločnosti SEAGLE AIR,
Numizmatickej spoločnosti – pobočke
Trenčín a mnohým ďalším.
Jozef Korený

K prvej časti článku uverejnenej v Spravodajcovi 1/2005 opravujeme a dopĺňame
nasledovné údaje:
Na str. 23 má byť správne – Trenčanských novín a nie Trenčianských.
Na str. 25 v riadku 27 vypadol text za pplk. PhMr. Jiří Smutný (1924-1994): por. Leimberger, Fr. Kus, L. Sekerka a J. Korený.
Redakcia sa ospravedlňuje a ďakuje za upozornenie.

ÚSPEŠNÝ ROK KLUBU
FILATELISTOV
52-19 OS SR TRENČÍN

I

keď bilancovanie činnosti KF 52-19
Trenčín bude na VČS môžem na záver roka 2004 povedať, že činnosť klubu
aj v tomto roku bola pestrá a zaujímavá.
Hodnotenie činnosti klubu filatelistov
za rok 2003 sa uskutočnilo 26.3.2004
na VČS. Na nej bol zvolený nový výbor
klubu v zložení:
Plk.gšt.v.v. Ing. Dominik Slezák – predseda
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Jozef Vacek – podpredseda
Kpt.Ing. Egyd Holovač – tajomník
Plk.v.v. Ing. František Horečný – novinkár a hospodár
Pplk.v.v. Ing. Karol Milan – správca
skladu výstavného zariadenia
Klub realizoval v dňoch 3.5.-31.5.
2004 výstavu „Naša cesta do NATO“.
Pri tejto príležitosti bol vydaný lístok
Spravodajca ZSF
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poľnej pošty s prítlačou a bol používaný kašet so znakom NATO.
V dňoch 12.-13.6.2004 sa v Bratislave uskutočnili Medzinárodné letecké
dni SIAD 2004. Klub pripravil a realizoval leteckú prepravu pošty z letiska
M.R.Štefánika v Bratislave na letisko
v Kuchyni, Sliači a Prešove vojenskými
lietadlami. Klub zabezpečil vyhotovenie grafického návrhu na príležitostnú
pečiatku a kašety na jednotlivé trasy
letu lietadiel ako aj tri lístky poľnej pošty s obrazom lietadiel OS SR, ktoré poštu prepravovali.
Nasledovala výstava „60. výročie SNP“,
ktorá bola v dňoch 9.8.-31.8.2004. Pri tejto príležitosti klub zabezpečil vyhotovenie grafického návrhu na príležitostnú
pečiatku a pre návštevníkov výstavy bol
pripravený lístok poľnej pošty s obrazom
pamätníka umučených na Brezine.
V dňoch 15.-16.10.2004 klub realizoval slávnostné uvedenie známky
emisie „Rímske légie v Trenčíne“ pri
príležitosti 1825. výročia rímskeho
nápisu na trenčianskej hradnej skale.
Pri tejto príležitosti bola 15.10.2004
v hoteli Tatra odhalená pamätná tabuľa znovuobjaviteľovi nápisu Ľ.B.Stárkovi. Pri tejto príležitosti bola používaná príležitostná pečiatka, dva lístky
poľnej pošty s textom rímskeho nápisu
a s portrétom Ľ.B.Stárka. Organizátori
vydali aj pamätný list. Dňa 16.10.2004
bola v priestoroch KaMC OS SR Trenčín vernisáž výstavy „Trenčín v zrkadle
pošty a filatelie“. V tento deň bola odhalená druhá pamätná tabuľa Ľ.B. Stárkovi na budove trenčianskej fary. Výstava
bola v dňoch 16.10.-13.11.2004.
Klub pripravil a realizoval v dňoch
21.11.-15.12.2004 výstavu „100 rokov
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futbalu v Trenčíne“. Pri tejto príležitosti
bola používaná príležitostná pečiatka
a prítlač na korešpondenčnom lístku so
znakmi futbalových klubov Trenčína.
Členovia klubu pracujú v ZKF západoslovenského regiónu, v SFVS, v Klube priateľov Františka Horniaka ako aj
v MAFITTe. Klub spolupracuje s HBSV
Viedeň, čoho dôkazom bola aj účasť zástupcu klubu dňa 19.10.2004 na prezentácii novej poštovej známky, ktorá bola vydaná 26.10.2004 pri príležitosti štátneho
sviatku Rakúskej republiky a 50. výročia
Bundesheeru a publikácie „Philatelie und
Feldpost im österreichischen Bundesheer 1955-2005“, ktorej autorom je Vzlt.
iR.Erich Grohser – prezident HBSV.
Výbor klubu zabezpečoval pre svojich členov známky SR a ČR, ako aj časopisy Filatelie, Zberateľ a Spravodajca
ZSF. Klub tiež spolupracuje s klubom
filatelistov Uherský Brod.
Členovia klubu vystavovali v Trenčíne, Malackách. V Trenčíne mimo už spomenuté podujatia tiež na výstave „HOBBY-MODELY“ v dňoch 7.9. – 31.10.2004.
Klub zabezpečoval výdaj výstavného
zariadenia na výstavy v Bratislave, Malackách, Prahe a Trenčíne. Členovia
klubu prispievali do časopisu Zberateľ
a Spravodajca ZSF.
Čitateľ si iste položí otázku ako v súčasnej dobe môže klub vykonávať takú
pestrú a zaujímavú činnosť pre svojich
členov a širokú verejnosť. Odpoveď je
jednoduchá. Všetko záleží na iniciatíve
členov klubu. Dlhodobá dobrá spolupráca s KaMC OS SR Trenčín, v ktorom sa
uskutočňujú skoro všetky podujatia. Ďalej dlhoročná spolupráca s primátormi
mesta, s MS úradom Trenčín – odborom
kultúry, s Klubom vojenských veteránov

43

Z KLUBOV A REGIÓNOV
Trenčín, Slovenským leteckým zväzom
M. R. Štefánika, Slovenským zväzom
protifašistických bojovníkov, Verejnou
knižnicou M. Rešetku, Trenčianskym
múzeom, Veliteľstvom pozemného vojska
OS SR, Veliteľstvom síl výcviku a podpory OS SR, Veliteľstvom logistiky OS SR,
5. kartoreprodukčnou základňou Nemšová, Aeroklubom Trenčín, Obchodnou leteckou spoločnosťou Siegel-Air Trenčín,
SOS TTS Trenčín, Strediskom poštovej
prepravy a poštou Trenčín 1 ako aj spolupráca s pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti Trenčín a niekoľkými
ďalšími inštitúciami a živnostníkmi.

Pre rok 2005 je v zámysle výboru KF
pripraviť a realizovať spomienku na pobyt ruského cára Alexandra I v Trenčíne
v roku 1805 pri príležitosti bitky troch
cisárov pri Slavkove, pripraviť a realizovať výstavku k 80. výročiu vzniku klubu filatelistov v Trenčíne, na ktorého
čele stál v roku 1925 škpt. Antonín Motal, ďalej výstavku k 60. výročiu oslobodenia a príprava leteckej pošty pri príležitosti 5. výročia spolupráce s HBSV
Viedeň. Ku všetkým podujatiam budú
vydané lístky poľnej pošty a kašety ako
aj jedna príležitostná pečiatka.
J. Korený

KLUB FILATELISTOV 52-51
PLASTIKÁR BILANCOVAL

V

priestoroch závodu PLASTIKA
a.s. pri ktorom úspešne pracuje
aktívny nitriansky klub filatelistov
sa zišli jeho členovia 8.marca 2005 na
výročnej členskej schôdzi (ďalej len
VČS). Schôdzu otvoril a prítomných
i hosťov privítal predseda klubu PaedDr.
J. Gál. Zablahoželal prítomným ženám
- členkám k ich sviatku MDŽ. Tajomník
M. Ňaršík im potom odovzdal kvety. Kvet
dal aj prítomnej hosťke, predsedkyni
Základnej organizácie Odborového zväzu
Plastika a.s. V. Šindlerovej. Táto základná
organizácia poskytuje bezplatne svoju
klubovňu na schôdze klubu. V takomto
príjemnom ovzduší začala teda VČS.
V úvode prečítal predseda klubu pozdravný list predsedu ZSF doc. Ľ. Flocha, v ktorom ospravedlňoval svoju neúčasť na schôdzi, oceňoval prácu klubu
a ponúkol klubu usporiadať XXII. Dni
filatelie. Je to škoda, lebo jeho prítom-
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nosť by asi dala odpoveď na niektoré
otázky diskutujúcich. V ďalšom spomenul Dr. J.Gál, že sa mu dostala do ruky
Tribuna filatelistu v ktorej sa dočítal, že
už pred 71 rokmi bol v Nitre založený
klub filatelistov. Tiež prečítal niekoľko
ukážok z toho, čo v tom čase zaujímalo
filatelistov a vtedajšie cenové relácie.
Ďalej už schôdzu viedol M. Ňaršík
podľa schváleného programu. Tajomníkom klubu je už veľa rokov a je aj
dobrým pracovníkom a organizátorom.
Preto na každú VČS aj v minulosti pripravil súbor písomných materiálov. Každý účastník VČS dostal i teraz: správu
o činnosti klubu a krúžku mladých filatelistov, správu o hospodárení, správu
KRK, správu o inventarizácii prostriedkov, správy novinkára, správcu kolovania a návrh plánu práce na rok 2005.
Tiež zoznam exponátov členov aj mladých filatelistov filatelistov so zoznaSpravodajca ZSF
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mom výstav, na ktorých boli vystavené.
Každý si ich mohol prečítať a preto sa
nemuseli celé správy prednášať a viac
času ostalo na diskusiu.
V diskusii odznelo veľa príspevkov
zameraných na problémy, s ktorými
žije a zápasí klub i ZSF. Členovia klubu
chcú ukázať, že ich neznechutilo stanovisko Rady ZSF k iniciatíve realizovať
súťažnú medzištátnu výstavu SLOVENSKO - MAĎARSKO, ktorá nebola
schválená, ako súťažná. Už idú dopredu
a pripravujú ďalšiu výstavu II. stupňa
v neďalekých Zbehoch v septembri.
Na jej schválenie stačilo schválenie Regionálnym združením KF. Hovorilo sa
o novinkách, novinkovej službe. Rozobrali sa podmienky na vytvorenie ďalších nových exponátov. Doteraz majú
členovia 26 exponátov a mladí filatelisti

16 exponátov s čím sa nemôže pochváliť
veľa klubov. Spomínala sa potreba, aby
sa prihlásili vystavovatelia do prípravy
na zväzových porotcov. Diskutujúci vyjadrili návrhy, ako postupne likvidovať
rest z výstavy NITRAFILA 2003. Jeden
diskutér navrhol, aby sa časť restu uhradila z členských príspevkov klubu.
Prítomní členovia napísali svoj hlas
do ankety Najkrajšia poštová známka
SR 2004. Klub bude aj v tomto roku
pokračovať v spolupráci s klubmi filatelistov v Žďári nad Sázavou v ČR a Báčskom Petrovci v Srbsku.
Klub, ktorý mal 40 členov z čoho je 7
dôchodcov sa stará aj o nasledovníkov
vo veľmi aktívnom KMF s 13 členmi.
Tento KMF v hodnotení aktivity v rámci kraja získal prvenstvo.
Ing. Ján Maniaček st.

PLÁN AKTIVÍT KLUBU
FILATELISTOV
54-01 KOŠICE ZA ROK 2004

K

lub filatelistov 54-01 Košice prezentuje v roku 2004 nasledovné výsledky, ktoré boli dosiahnuté v jednotlivých oblastiach činnosti prihliadajúc na
niektoré priority.
Oblasť odborného vzdelávania
V roku 2004 zabezpečovali odborné
vzdelávanie podľa vopred vypracovaného
plánu. V rámci osvetového a vzdelávacieho programu Štátnej vedeckej knižnice
v Košiciach uskutočnili nasledovné odborné semináre s filatelistickou náplňou.
Náplň zberateľského odboru poštovej histórie – Dušan Evinic; zasadačka
ŠVK Košice, 26.2.2004
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Odtlačky výplatných strojov na
Slovensku (Slovenský štát) - Ing. Ján
Marenčík; zasadačka ŠVK Košice,
14.4.2004
Zbieranie a vystavovanie – nové
trendy – PhDr. T. Kotek; zasadačka
ŠVK, 9.6.2004.
V rámci programu Kongresu mladých
filatelistov Slovenska sa uskutočnila
prednáška Ing. M. Gereca na tému: Slovenská známková tvorba. Prednáška sa
uskutočnila v prednáškovej sále Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov
dňa 8.5.2004. V rámci stretnutia košických mladých filatelistov dňa 14.5.2004
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sa uskutočnila prednáška spojená s besedou na tému: Z histórie košickej mládežníckej filatelie, ktorú predniesol vedúci
KMF V 315 MVDr. Alexander Bárd CSc.
Oblasť výstavníctva
Vlastné výstavy: 5. mestská filatelisticko-filokartistická výstava KOŠICE 2004.
Výstavná sieň Slovenského technického
múzea v dňoch 1.-15. mája 2004. Výstava
bola nesúťažná, propagačná a bola venovaná vzácnej historickej udalosti vstupu
Slovenskej republiky do Európskej únie,
10. výročiu osláv Dňa mesta Košice a Letným olympijským hrám Athény. Záštitu
nad výstavou prevzal JUDr. Z. Trebuľa
primátor mesta Košice. Organizačný
výbor vydal spoločný katalóg výstavy
a Kongresu mladých filatelistov a Pošta Košice 1 používala dve príležitostné
pečiatky. Rozsah výstavy: 16 exponátov
v triede filatelistických exponátov, 2 exponáty v triede filokartie a 15 exponátov
mládeže. Klub obdržal od primátora Košíc JUDr. Trebuľu písomné poďakovanie
za pomoc a podporu pri zabezpečovaní
podujatí v rámci osláv mesta Košice. Súčasťou výstavy bola celoslovenská premiéra výstavy Ľuda Visokaya „FILAKOLÁŽE“ inštalovaná v priestoroch ŠVK
v Košiciach. V rámci medzinárodnej burzy bola inštalovaná výstava zbierok z obdobia Františka Jozefa I. Výstavná hala
Cassovia v dňoch 14.-15.8.2004. Filatelistické oddelenie zabezpečovali členovia
Klubu filatelistov 54-01 Košice.
Krúžky mladých filatelistov V 314,
V 315 a V 337 usporiadali na základných školách kde pracujú propagačné
výstavky v počte štyri.
Účasť na mimo-košických výstavách
SLOVOLYMPFILA 2004: S. Bárdová S (mládež), P. Bárdová PS (mládež).
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Filatelistická výstava SLOVENSKO-MAĎARSKO 2004 (nesúťažná), dospelí vystavovatelia 3 exponáty, mládež 2
exponáty.
V rámci stretnutie zberateľov perfinov v Brne Ing. Kuběnka vystavil svoj
exponát „Čaro zvané perfiny“.
Edičná a publikačná činnosť
Spoločný katalóg 5. mestskej filatelisticko-filokartistickej výstavy a Kongresu mladých filatelistov (38 str.).
Katalóg medzinárodnej burzy zberateľov – spoluúčasť na príprave a vydaní
(farebný, 64 str.).
Zborník Košice vo filatelii č. 15 (64
str.).
Dve čísla časopisu zberateľov perfinov „PERFINY“. Spoločné vydanie
českej a slovenskej skupiny perfinárov.
Ing. M. Gerec vedie v Zberateli samostatnú rubriku Okienko špecialistu.
Členovia klubu uverejnili v roku
2004 nasledovný počet odborných
a propagačných článkov:
Zberateľ (okrem č. 12) - celkový počet článkov 38
Košice vo filatelii č. 15 - celkový počet článkov 10
Perfíny – celkový počet článkov 11
V dennej tlači (Korzár, Večer) celkový počet článkov 6.
Práca s mládežou
V roku 2004 boli pri KF 54-01 Košice
registrované tri Krúžky mladých filatelistov V 314, V 315 a V 337. Hlavná náplň ich činnosti:
- Príprava na Filatelistickú olympiádu
mládeže
- Usporiadanie krúžkového kola FO
- Usporiadanie regionálneho kola FO
Spravodajca ZSF
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Účasť súťažiacich na finálovom kole
FO a ich umiestnenie:
M. Sedlák - 1. miesto
I. Kovalčíková - 3. miesto
J. Novotný - 3. miesto
Počet finalistov z radov svojich KMF
– spolu 5.
- Organizačno-technické zabezpečenie Kongresu mladých filatelistov
(7.-8. mája 2004)
- Príprava členov KMF na získanie
Odbornej zdatnosti mladého filatelistu: máme 2 držiteľov II. stupňa a 6
držiteľov III. Stupňa OOZMF.
- Tvorba exponátov: 5 nových exponátov a 2 exponáty v štádiu rozširovania na 32 resp. 64 listov.
- Propagácia činnosti KMF a produktov Slovenskej pošty, a.s.

exponátov. Členovia skupiny sa schádzali na výmenných schôdzach, kde
konzultovali výsledky svojich štúdií ako
aj aktuálne otázky poštovej histórie.

Činnosť odborných pracovných skupín
Skupina zberateľov perfinov pri KF
54-01 Košice združuje zberateľov perfinov s celoslovenskou pôsobnosťou. Má
30 členov z rôznych klubov Slovenska.
Skupina úzko spolupracuje so zberateľmi podobného zamerania v Českej republike. Na základe dohody s partnermi
v ČR vydáva časopis PERFINY, ktorý vychádza 4x ročne. Dve čísla vydáva česká
a dve čísla slovenská skupina. Vedenie
skupiny zberateľov perfinov pracuje pri
Klube filatelistov 54-01 Košice (Ing. Marenčík, Ing. Kuběnka a PhDr. T. Kotek).
Organizačne zabezpečujú činnosť skupiny a hlavnú náplň časopisu PERFINY
vydávanom na Slovensku.
Členovia odbornej skupiny poštovej
histórie zabezpečovali odborné vzdelávania, publikačnú činnosť, zúčastňovali
sa domácich i zahraničných výstav a pomáhali mladým pri tvorbe výstavných

Spolupráca s partnerskými organizáciami klubu
Náročné úlohy vytýčené v pláne aktivít na rok 2004 by sme nemohli v plnom
rozsahu realizovať bez pomoci a podpory našich partnerských organizácií.
K písomným dohodám o spolupráci sú
vypracované ročné realizačné plány zahrňujúce časový harmonogram aktivít
a poriadaných podujatí, v ktorých sú konkretizované jednotlivé úlohy spoločného
záujmu. V roku 2004 sa ďalej prehĺbila
a rozšírila spolupráca s ďalšími kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Dlhoročná a obojstranne plodná spolupráca so
Slovenských technickým múzeom bola
dovŕšená aj písomnou dohodou o ďalšej
spolupráci podpísanou 13.8.2004. Neoceniteľná bola aj podpora a pomoc zo strany
magistrátu a mestskej časti Košice – staré
mesto pri zabezpečení mestskej výstavy
a Kongresu mladých filatelistov.
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Pracovná skupina zberateľov slovenských známok
Členovia skupiny hlavnú pozornosť
venovali štúdii slovenských známok,
celín, propagácii produktov Slovenskej
pošty a pomoci začínajúcim mladým
vystavovateľom.
Oblasť propagácie riadil a usmerňoval výborom poverený člen V. Gaál vo
funkcii vedúceho. Staral sa o pravidelnú výmenu materiálov vo vitríne na pošte Košice 1, publikoval v dennej tlači
a pod. Vedúci KMF usmerňovali svojich
členov pri inštalácii výstaviek, propagačných tabúl a pod.
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Naše tohtoročné aktivity vyvrcholili usporiadaním regionálnych osláv
Dňa poštovej známky a filatelie v prednáškovej sieni Slovenského technického múzea dňa 11.12.2004. Na tomto
slávnostnom zhromaždení už tradične
informoval predseda klubu KF 54-01

Košice o Pláne aktivít košických filatelistov v roku 2005.
MVDr. Alexander Bárd, CSc.
Predseda KF
Prof.MVDr. Imrich Maraček, DrSc.
Podpredseda KF

Mgr. Milan Šnirc zomrel

T

áto smutná správa prekvapila všetkých čitateľov nášho Spravodajcu.
Predseda KM ZSF v západoslovenskom regióne,
Mgr. Milan Šnirc náhle po
krátkom pobyte v nemocnici, kde sa mal podrobiť operácii, nečakane 23. apríla
2005 zomrel. Na Starom Trnavskom cintoríne sa s ním
rozlúčila jeho rodina, jeho
priatelia filatelisti z blízkeho okolia, zamestnanci Pedagogicko-psychologickej
poradne, kde bol riaditeľom.
Bude chýbať komisii mládeže, mladým filatelistom, členom KF TIRNA-

VIA. Bude chýbať všetkým
ktorí zbierali poštové pečiatky z Trnavského regiónu, ktorých vytvoril desiatky. Osobitne bude chýbať
vedúcim KMF, čitateľom
mládežníckeho spravodajcu, lebo JUNIFIL dával do
konečnej podoby práve on.
Česť jeho pamiatke!
Na jeho hrobe už uschol
veniec, na ktorý napísali
posledný odkaz vynikajúcemu zberateľovi, priateľovi, obetavému funkcionárovi jeho kolegovia z KF TIRNAVIA...
(J.M.)

Na záver

M

ilí čitatelia, čítate práve posledný príspevok druhého čísla ôsmeho ročníka
nášho Spravodajcu. Za ním nasleduje už len inzercia, ktorú mnohí členovia
ZSF bezplatne využívajú a veríme, že im prináša nové prírastky do ich zbierok,
alebo financie z predaného materiálu, na nákup týchto nových prírastkov. Preto
neváhajte ani vy, zverejnite inzerát, čo hľadáte, alebo aké máte prebytky svojho
filatelistického materiálu na predaj. Radi ho uverejníme.
Tiež sa chcem poďakovať všetkým našim prispievateľom za ich články a fotografie a to nielen do tohto čísla, ale aj do predchádzajúcich. Čím je viac článkov doložených obrázkami, tým je náš Spravodajca zaujímavejší, poučnejší a pestrejší. Preto
neváhajte a napíšte nám o vašich filatelistických akciách a postrehoch z filatelistického života vo vašom klube či regióne. Určite tieto informácie zaujmú mnohých
čitateľov. Pripojte sa k nám už v budúcom čísle so svojim príspevkom.
Ing. Zdeněk Baliga, za redakciu Spravodajcu
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Inzeráty členov ZSF a klubov filatelistov o kúpe, predaji či výmene filatelistického materiálu, informácie o burzách, zberateľských stretnutiach a pod. sú
uverejňované pre členov ZSF bezplatne. Komerčné inzeráty a reklamy sú uverejňované na základe osobitných zmlúv, podľa rozsahu a požadovanej plochy.
Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste uverejnenia inzerátu alebo
reklamy v časopise.
• Predám kompletnú zbierku známok
Československa a Slovenska od r.
1945 do r. 2000. Do r. 1978 jednotlivé
série, od r. 1978 rohové štvorbloky.Albové listy Československa - Pofis, Slovenska - Ružička, niektoré ročníky
zasklené v havidkách. Bližšie informácie na sekretariáte ZSF.
• Predám slovenské pečiatkované
známky a skart (netriedené) na štúdijné účely, ako aj slovenské RNCK
„60“ nálepky do číselnej zbierky.
Miroslav Suchánek, Kuzmányho 31,
060 01 Kežmarok, tel. 052/4565028.
• Klub podpolianskych filatelistov
Detva (Agátova ul. 9, PSČ 962 12)
odpredá odbornú filatelistickú literatúru a prebytky známok po roku
1953 Československa, Slovenska,
Maďarska, NDR, ďalej FDC, celiny, príležitostné pečiatky a pod.
Zoznam a podrobné podmienky
predaja za ofrankovanú obálku
s adresou záujemcu. Dpt. Štefan
Plško, tajomník KF.
• Taliansky filatelista hľadá partnera na výmenu známok. Kontaktná adresa: Franco Pacchetti, Via
p. Maroncelli, 11, 20052-MI-ITALY,
tel.: 039 836 989,
email: fpacchetti@libero.it
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• Hľadám partnera na výmenu pečiatkovaných nemeckých známok
za pečiatkované slovenské známky
podľa katalógu MICHEL. Kontaktná adresa: Michael Geyer, Finkenstraße 11, D-866 43 Rennertshoffen, tel.: 08 434 1356.
• Filatelista so všestrannými záujmami hľadá partnera na výmenu
známkového materiálu. Kontaktná adresa: Karl-Heinz Möbius,
Strassburger str. 15, D-58 332
Schwelm.
• Podtatranské kluby filatelistov
pozývajú zberateľov v sobotu 22.
októbra 2005 na Podtatranskú výmennú filatelistickú schôdzku,
ktorá sa bude konať v priestoroch
SOU stavebného na Okružnej ulici
v Poprade v dobe od 7.00 do 12.00
hodiny. Vítaní sú aj zberatelia iných
odborov.
• Po burze sa uskutoční prednáška
Mgr. Františka Sopka na tému tvorby výstavného exponátu. Úspešný
vystavovateľ a porotca poskytne
potrebné rady a podelí sa s vami o svoje dlhoročné skúsenosti
s tvorbou a vystavovaním exponátov. Nenechajte si ujsť túto príležitosť! Kontakt: mobil 0907 949 956.
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