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ÚVODNÍK

Ohliadnutia a perspektívy...

V

ážení kolegovia, od VII.
Valného zhromaždenia
ZSF, ktoré sa konalo 19. novembra 2003 v Bratislave uplynú zanedlho 2 roky. Toto valné
zhromaždenie prijalo viacero
novelizovaných
zväzových
predpisov, hlavné zámery činnosti na nadchádzajúce obdobie a zvolilo novú Radu ZSF,
Revíznu komisiu ZSF .
Rada ZSF na svojom zasadaní, ktoré
sa konalo 15. septembra 2005 v zasadačke obecného úradu Zbehy, prejednala
okrem iného Správy o činnosti, ktoré
predkladali jednotliví členovia Rady
a aktualizovala plán činnosti do konca
volebného obdobia. Podrobnejšie informácie resp. výťahy z čiastočných správ
sú na inom mieste nášho Spravodajcu.
Aktivity Zväzu slovenských filatelistov sú v prevažnej miere závislé na obetavom prístupe k plneniu úloh desiatkami dobrovoľných funkcionárov klubov
filatelistov, odborných komisii, rozličných organizačných výborov a ďalších
zložiek ZSF. Za prácu vykonanú pre rozvoj organizovanej filatelie na Slovensku
v predchádzajúcom období sa im chcem
i touto cestou úprimne poďakovať, zaželať im pevné zdravie a hlavne radosť
z našej spoločnej záľuby.
Stav členskej základne má klesajúcu
úroveň, je to dané viacerými skutočnosťami, ako je ekonomická situácia,
vek, zdravotný stav, zvýšené nároky na
pracovisku a i tým, že niektorí členovia
nenachádzajú v činnosti ZSF to čo by
ich mohlo zaujať. Táto skutočnosť viedla Radu ZSF k prehodnoteniu aktivít,

4

ktoré by sa mali realizovať
v nasledujúcom období.
V nadchádzajúcom období je zámerom Rady ZSF,
zvýšiť dôraz na uskutočňovanie akcii o ktoré má
členská základňa záujem.
Zabezpečovanie noviniek
slovenských známok a ďalších produktov Slovenskej
pošty a ich distribúcia na
kluby filatelistov má zlepšujúcu sa úroveň. O túto činnosť ZSF zabezpečovanú Strediskom novinkovej služby má
záujem prevažná väčšina členov ZSF.
Z ďalších aktivít je potrebné spomenúť
výmenné schôdzky s rozličným územným dosahom, súťažné i nesúťažné filatelistické výstavy, kde ako sa zatiaľ zdá
je prínosom zaradenie možnosti vystavovať i jednorámové exponáty. Odborné
činnosti, ktoré prevažne zabezpečujú
odborné komisie ZSF majú pomerne
malý dosah na členskú základňu, preto
by sa i na stránkach nášho Spravodajcu
mali publikovať príspevky, ktoré by dostupnou formou približovali jednotlivé
zberateľské oblasti, alebo i problematiky. Je však potrebné aby i členovia ZSF
dali podnety na okruh otázok, ktoré ich
z odborných činností zaujímajú.
Som presvedčený, že spoločným
úsilím funkcionárskeho aktívu, s výdatnou pomocou ďalších členov klubov
filatelistov sa nájdu i ďalšie cesty na
zatraktívnenie činnosti a k zlepšeniu
spokojnosti a stabilizácii členskej základne.
Dušan Evinic
podpredseda ZSF
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU

Bilancia činnosti
v polovici funkčného obdobia
Milí priatelia,
je to neuveriteľné, ako rýchlo
plynie čas. Za posledné tri mesiace sa v živote nášho zväzu
udialo niekoľko dôležitých udalostí, ktoré by som veľmi rád
priblížil do Vašej pozornosti.
Rekonštrukcia Rady ZSF
Nosnou, dopredu ohlásenou témou jednania septembrovej rady, ktoré sa uskutočnilo v Zbehoch 15.septembra t.r.,
bolo hodnotenie činnosti ZSF v polčase
funkčného obdobia. Úmrtie podpredsedu rady Doc. Ing. Jozefa Tekeľa, DrSc.
odsunulo túto tému na druhé miesto.
Jeho odchod je ťažkou stratou pre zväz
a bolo nevyhnutné reagovať na vzniknutú situáciu, pretože ako predseda
ZKF Bratislava bol členom Rady ZSF,
zastával funkciu jej podpredsedu a bol
tiež predsedom Komisie porotcov ZSF.
Rada zvolila za druhého podpredsedu
Mgr. Jána Mičku a poverila ho starostlivosťou o rozvoj mládežníckej filatelie
v celoštátnom meradle. Kooptovala úradujúceho predsedu ZKF mesta Bratislavy MVDr. Ľubomíra Barančoka za člena
rady. Prvým podpredsedom je Dušan
Evinic, kompetencie ostatných členov
rady ostali nezmenené. Funkciou predsedu Komisie porotcov ZSF bol poverený Ing. Miroslav Bachratý.
Hodnotenie dvojročného obdobia
Boli predložené a prediskutované
štyri správy, ktoré sú v redakčne upravenej forme uverejnené v tomto časopise.
2005 / 3

D. Evinic hodnotil vnútrozväzovú činnosť a vývoj
členskej základne, J. Mička
činnosť mládežníckej filatelie, Z. Baliga informačný
tok vo zväze, J. Vangel a V.
Mrva predložili správu
o odbornej činnosti komisií
ZSF. Konštatovali sme výrazný úbytok členov (35%)
voči roku 2003 a s tým spojený pokles príjmov z členského a pokles objednávok noviniek slovenských
známok a výrobkov Slovenskej pošty
a.s. cez Stredisko novinkovej služby ZSF
(17% resp. 18% ročne). Pre neprítomnosť
hospodára nebola predložená správa
o hospodárení, o niektorých aspektoch
financovania zväzu som informoval ja.
Rozpočet pre rok 2006 bude obsahovať
položky vitálnych funkcií zväzu a rozvojových projektov, ktoré členovia rady
predložia do konca novembra. Podľa
skúseností z tohto roka sme presnejšie
špecifikovali, čo sú to vitálne funkcie.
Zhodli sme sa v názore, že vitálne funkcie zväzu sú také, bez ktorých nemôže
zväz plniť funkcie definované Stanovami ZSF. Pre roky 2006 až 2007 sú to záväzky voči zamestnancom sekretariátu,
štátnej správe, záväzky voči FIP a FEPA,
zmluvné záväzky voči iným partnerom
a dotácie pre ZKF. Považujeme za nevyhnutné, aby vitálne funkcie zväzu boli
pokryté z členských príspevkov. Pre
rok 2005 máme v nich výrazný deficit
a budeme ho musieť vyrovnať z financií
pre rozvojové projekty. Pri klesajúcom
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STRANA PREDSEDU
počte členov sa dá predpokladať, že deficit v roku 2006 bude o cca 18 % vyšší.
Zásadu, že vitálne funkcie zväzu musia
byť pokryté z členských príspevkov je
možné splniť len vtedy, ak výbory klubov presvedčia svojich členov, aby každý
člen poskytol okrem členského mimoriadny príspevok
Stredisko novinkovej služby úspešne
pracovalo bez reklamácií a hospodárilo
s vyrovnaným rozpočtom. Novinky boli
distribuované v súlade s požiadavkami
klubov. Za predpokladu, že objem objednaných noviniek pre rok 2006 bude
na úrovni roka 2005 vystačíme so 4% obchodnej zľavy na jeho prevádzkovanie.
Ak sa naplní predpoklad, že objem objednávok klesne o 17%, čo je dvojročný
priemer, budeme musieť v priebehu roka
2006 urobiť nové rozdelenie obchodnej
zľavy pre kluby a na prevádzku strediska. Bolo konštatované, že novinky cez
stredisko zväzu neodoberá asi 700 členov zo 17 klubov. Takto nám uniká asi
100 tisíc korún, čo je potenciálny zdroj
zvýšenia našich príjmov. Som toho názoru, že výbory klubov, ktorých sa to
týka, by mali prehodnotiť doterajší spôsob distribúcie noviniek. Očakávam, že
záujem zväzu bude pre nich prvoradý
a pre rok 2006 prihlásia odber noviniek
cez Stredisko novinkovej služby ZSF.
Zo všetkých prednesených príspevkov členov rady vyznela požiadavka
na zlepšenie informačného toku nielen
z orgánov zväzu na členskú základňu,
ale aj z členskej základne na ZKF a sekretariát ZSF. Máme na to dva spôsoby
- zväzový časopis a webovú stránku zväzu na internete (www.zsf.chtf.stuba.sk).
Limity prvého média poznáme. Bolo
by ideálne, aby Spravodajcu dostával
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každý člen zväzu ako súčasť členských
výhod. Pri terajšom finančnom zabezpečení ZSF to nie je možné, ekonomika
nás nepustí, aby sme lietali tak vysoko.
Nedocenené sú však možnosti elektronického šírenia informácií.
Program pre ďalšie dva roky
Prioritnou úlohou zväzu pre ďalšiu
časť funkčného obdobia, okrem zabezpečovania distribúcie noviniek, je
vytváranie podmienok k prehlbovaniu
komunikácie medzi klubmi a členmi
zväzu navzájom. Potrebujeme spoločenstvo so silným pocitom spolupatričnosti. ZKF a výbory klubov budú
rozvíjať poradenskú službu v kluboch,
iniciovať tvorbu nových exponátov,
hlbšie zapoja svoje odborné komisie do
tejto činnosti. Komunikácia medzi vystavovateľmi a Komisiou porotcov ZSF
umožní zvýšenie kvality existujúcich
exponátov. Dôležitou úlohou na prehĺbenie komunikácie bude zavedenie
a využívanie internetu na sekretariáte
ZSF. Umožní to priamy kontakt členov
so sekretariátom a efektívne aktualizovanie webovej stránky zväzu. Vďaka
členom a priaznivcom, ktorí darovali
ZSF 2% zo svojich daní, bude zavedenie
a prevádzkovanie internetu možné.
Za veľmi dôležitý faktor vplývajúci
na prežitie zväzu v terajšej štruktúre
považuje rada zastavenie úbytku členskej základne. Štatistika je neúprosná.
Nemôžeme očakávať, že počet členov sa
bude zvyšovať. Je prirodzené, že členská
základňa bude stále klesať pre veľký počet členov v penzijnom veku (33% - 38%
v závislosti od regiónu). I udržanie terajšieho počtu by bolo veľkým úspechom.
Získavanie nových členov bude závisieť
od aktivity správcov novinkovej služby
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
a členov výborov. Rada prijala uznesenie,
že na stimulovanie takejto aktivity, za
každého novozískaného člena pre obdobie viac ako jedného roka dostane klub
100 Sk, ktoré môže použiť ako odmenu
pre tých, ktorí nových členov získajú. Aj
o tomto sa hovorilo na zasadnutí rady.
Vynechanie hodnotiaceho valného zhromaždenia, redukcia rozsahu prenajatých
priestorov, šetrenie na telefónnej prevádzke ušetrilo v tohtoročnom rozpočte
značné finančné prostriedky. Žiaľ, nesta-

čí to. V roku 2006 potrebujeme na bezproblémový chod zväzu okrem členského, aby každý člen prispel na chod zväzu
ďalšími 30 Sk. Je to veľa, priatelia? Stojí
nám zväz za to? Ja pevne verím, že áno.
Teším sa na Vašu reakciu na tento
článok
Váš

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 18. júna 2005 v Bratislave
Rada ZSF prejednala jednotlivé body
programu s týmito závermi:
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu o kontrole uznesenia Rady
ZSF z 9. apríla 2005.
2) Stanovisko KF 52-51 Nitra k deficitu
výstavy NITRAFILA 2003.
3) Informáciu o vývoji členského a dopade inflácie na jeho výšku. Výška
členského sa nebude meniť do konca volebného obdobia.
4) Informáciu o plnení rozpočtu ZSF
k 31. 3. 2005 v príjmovej aj výdavkovej časti.
5) Informáciu, že Klub filatelistov 5251 v Nitre nebude robiť XXII. Dni
filatelie Slovenska ani vyhlásenie
výsledkov Ankety o najkrajšiu poštovú známku v roku 2004.
6) Informáciu predsedu ZSF o predbežných rokovaniach s Poľským
kultúrnym strediskom v Bratislave
vo veci vyhlásenia výsledkov An2005 / 3

kety o najkrajšiu slovenskú poštovú
známku roku 2004.
7) Informáciu predsedu ZSF o členskej
prémii za rok 2004 a stave jej prípravy a realizácie.
8) Informáciu predsedu ZSF o Dňoch
otvorených dverí VÖPh v Rakúsku,
vrátane jej technického a personálneho zabezpečenia.
9) Informáciu o možnosti vydania katalógu Slovensko r. 2006.
10) Písomnú informáciu Mgr. Mičku
o FEPA výstave BRNO 2005.
11) Písomnú informáciu Mgr. Mičku
o finále filatelistickej olympiády
mladých filatelistov 2005.
12) Rezignáciu Doc. Ing. Jozefa Tekeľa,
PhD. na funkciu predsedu komisie
porotcov a jeho návrh na obsadenie
funkcie Ing. Miroslavom Bachratým.
B) SCHVAĽUJE
1) Komisiu pre udelenie Ceny ZSF za rok
2004 v zložení predseda Mgr. Mička,
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2)

3)

4)

5)

členovia páni D. Evinic, Ing. J. Fratrič,
Ing. J. Vangel, Ing. V. Mrva.
Pokyn novinkovej službe poskytnúť 4 % rabat len klubom filatelistov,
ktoré si odoberú novinky v zmysle
predpisov strediska.
Redakčnú radu ZSF pre Spravodajcu
v zložení páni M. Bachratý, J. Mička,
Ľ. Floch, Z. Baliga, J. Vangel. Redakciu v zložení vedúci redaktor Z. Baliga, členovia I. Valašková, J. Jantoš, J.
Maniaček st..
Poverenie Ing. M. Bachratému preveriť
možnosti vydania katalógu Slovensko
v roku 2006, vrátane ekonomického
zabezpečenia mimo rozpočtu ZSF.
Ing. M. Bachratého ako predsedu
komisie porotcov pre filatelistickú
výstavu ZBEHY 2005 a poveruje ho
zostavením 5 člennej komisie pre
uvedenú výstavu.

C) UKLADÁ
1) Predsedovi ZKF Západoslovenského
regiónu Ing. V. Mrvovi vyvolať jednanie s predsedom Organizačného výboru Nitrafila 2003 za účasti predsedu
ZSF a následne spoločne stretnutie
menovaných so zodpovedným zástupcom Agrokomplexu Nitra za účelom
doriešenia ich finančnej požiadavky
na ZSF za výstavu Nitrafila 2003.
Termín: do 10.7.2005

2) Členom Rady ZSF, aby v rámci svojej
pôsobnosti pripravili Správu o činnosti za uplynulé obdobie od Valného zhromaždenia ZSF 2003 a aktualizovali plán činnosti do konca
funkčného obdobia Rady ZSF.
Zodpovední: členovia rady
Termín: 30.8.2005
3) Tajomníkovi ZSF Ing. J. Jantošovi zaslať list správcom novinkovej služby
s odporúčaným návrhom vytvoriť
konštantné zálohy na odber podľa
výšky odberu jednotlivých členov za
účelom urýchlenia kolobehu odberu
noviniek
Zodpovedný: taj. Ing. Jantoš
Termín: 30.6.2005
4) Mgr. J. Mičkovi, Doc. Ing. Ľ. Flochovi
a Ing. Mrvovi osloviť členov ZSF pánov Urminského, Ziku a Csuku s návrhom na vytvorenie 36 listového exponátu s námetom Kroje, ktorý bude
reprezentovať ZSF na podujatí Dni
otvorených dverí VÖPh vo Viedni.
Zodpovední: menovaní členovia rady
Koordinátor: Doc. Ing. Floch
Termín: 30.6.2005
5) Redakčnej rade a redakcii Spravodajcu predložiť Rade ZSF návrh na
obsahové a finančné zabezpečenie
Spravodajcu ZSF.
Termín: 30.8.2005

Hodnotenie činnosti ZSF
v polčase funkčného obdobia
VII. Valné zhromaždenie ZSF ako
najvyšší orgán schválilo viaceré zmeny
zväzových dokumentov. Jednou z týchto
zmien je aj vypustenie konania hodno-
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tiaceho Valného zhromaždenia v polčase
funkčného obdobia. Účelom nekonania
tohto Valného zhromaždenia bola úspora dosť veľkých finančných prostriedkov,
Spravodajca ZSF

ZSF INFORMUJE
ale význam hodnotenia činnosti ZSF
v polčase funkčného obdobia je nespochybniteľný. Umožní členskej základni
aj jednotlivým funkcionárom zväzu porovnať plány so skutočnosťou a podľa
toho korigovať ďalšiu svoju činnosť. Preto
Rada ZSF na svojom zasadnutí 18. júna
2006 zaviazala úlohami svojich členov vypracovaním hodnotenia ostatných dvoch
rokov vo svojich oblastiach. Na Rade ZSF
15. septembra 2006 boli tieto správy prerokované a Rada ZSF k ním zaujala stanoviská, ktoré sú predmetom uznesenia
z danej Rady ZSF ( bude publikované
v nasledujúcom Spravodajcovi ). V tomto
článku Vám priblížime v hlavných črtách
v skrátenej forme tieto materiály.

Členská základňa
Členskú základňu Zväzu slovenských
filatelistov, tvoria záujemcovi o rozličné
oblasti filatelie, alebo i jej priaznivci. Základnou organizačnou jednotkou ZSF je
klub filatelistov. V rámci štyroch územných oblastí sú vytvorené Združenia
klubov filatelistov, ktorých úlohou je napomáhať klubom filatelistov pri ich aktivitách. Strešným orgánom ZSF je Rada
ZSF, ktorá zodpovedá za celkovú činnosť
ZSF. Najvyšším orgánom ZSF je Valné
zhromaždenie, ktoré hodnotí predchádzajúce obdobie, prijíma zmeny zväzových predpisov a určuje smerovanie pre
nasledujúce obdobie. Všetky zložky ZSF
majú za úlohu podporovať rast členskej
základne a hlavne podporovať v rámci
finančných možností aktivity o ktoré má
členská základňa záujem.
Podľa dlhodobého sledovania najväčší
záujem je o pravidelné a včasné dodávanie noviniek známok a celín Slovenska.
Väčšina členov odoberá novinky sloven2005 / 3

ských známok a celín a iných produktov
Slovenskej pošty, cez novinkovú službu
ZSF. K jej činnosti boli v minulosti rôzne
výhrady, ale v posledných rokoch sa jej
činnosť výrazne zlepšila. Činnosť novinkovej služby sťažujú, nepravidelné odbery a úhrady noviniek, alebo ako sa už
stalo vo viacerých prípadoch i neodobranie objednaných noviniek vôbec.
Druhou v poradí by mala byť možnosť účasti na výmenných schôdzkach
(burzách), kde je možno získať, rozličné filatelistické materiály do svojich
zbierok. V poslednom období sa tieto
akcie vo väčšom rozsahu využívajú na
možnosť odpredaja prebytkov filatelistických materiálov z dôvodu získania
prostriedkov na bežné životné potreby.
Veľmi dôležitou súčasťou výmenných
schôdzok sú i neformálne stretnutia filatelistov, výmena poznatkov i utuženie
osobných vzťahov.
Pomerne veľký záujem členov sa v poslednom období sústreďuje na uvedenie
nových známok a iných poštových produktov. Filatelistické výstavy rozličných
druhov sú tiež pomerne stabilným záujmom časti členskej základne. Oproti
minulosti však, klesá počet aktívnych
vystavovateľov, hoci možnosť vystavovať jednorámové exponáty oslovila už
viacero nových vystavovateľov.
Vzdelávanie členskej základne, naráža na malý záujem členskej základne.
Získanie nových poznatkov je dosť často
zamerané nie na filatelistickú, ale tržnú
hodnotu filatelistických materiálov. Vzdelávanie prebieha prevažne samoštúdiom
filatelistickej literatúry a časopisov.
Najväčší rozsah práce z členskou základňou vykonávajú desiatky skromných funkcionárov z klubov filatelistov,
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na ktorých aktivite je v mnohých prípadoch závislá práca klubu a i jeho samotná existencia. Za množstvo vykonanej
práce je im potrebné úprimne poďakovať. Združenia klubov filatelistov spolupracujú navzájom pri organizovaní
rozličných akcii, hlavne filatelistických
výstav, Dní filatelie a podobne.
Stabilizácii členskej základne ZSF
napomôže, pokračovanie v činnostiach,
o ktoré je záujem aspoň časti členskej základne a hľadanie nových ciest,
v rámci finančných možností, ktoré urobia ZSF atraktívnejším pre širší okruh
neorganizovaných filatelistov. Dobrým
počinom v hľadaní nových ciest je i inovácia v poskytovaní členskej prémie
ZSF a i zámer zmien v obsahovom zameraní zväzového Spravodajcu.
Dušan Evinic

Činnosť
Komisie mládeže ZSF
Hlavným problémom v činnosti mládežníckej filatelie na Slovensku v uplynulom období bola personálna oblasť.
Nedostatok vedúcich KMF znamená, že
vcelku sa nemení počet aktívne pracujúcich krúžkov mladých filatelistov a hrozí
ubúdanie vedúcich z dôvodov odchodu
na dôchodok a pre vysoký vek. V kluboch
nie je za nich náhrada a ak viacerí vedúci
napriek tomu po presvedčovaní pokračujú ďalej v činnosti, je to len prospešné
pre činnosť zväzu. Noví vedúci pribúdajú
pomaly, a ak vznikne nový krúžok, je to
niekedy formálne oznámený akt, bez ďalších informácií o jeho činnosti.
Krúžky mladých filatelistov, ktoré
pokračujú napriek ohláseniu vedúcich,
že končia s činnosťou, a postačuje im
iba odber noviniek, pracujú často bez
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registrovania na krajskej komisii alebo
KM ZSF. Táto situácia sa dá napraviť iba
zlepšenou činnosťou klubov filatelistov
a to výberom vhodného, perspektívneho
kandidáta na prácu s mládežou. Pravidelne sa opakuje aj situácia, že kluby filatelistov hlásia Sekretariátu ZSF mladých
filatelistov len fiktívnych a bez menovitého členstva. Je pravdepodobné, že v takýchto kluboch s deťmi reálne nepracujú,
že sú v nich iba „mŕtve duše“ a formálne
odvedenie príspevkov za MF je len dôvodom na získanie členskej prémie.
Pre nedostatok finančných prostriedkov je obmedzený priamy kontakt regionálnych komisií mládeže s vedúcimi
krúžkov. V regiónoch sa preto nekonajú semináre, kontakt je spravidla
iba písomný alebo počas niektorých
filatelistických podujatí, najčastejšie
pri filatelistickej olympiáde. Pravidelnú činnosť, stretávanie sa s deťmi
na schôdzkach, vykazuje v každom
regióne najviac 3–5 krúžkov. Opatrenie o vzdelávacích poukazoch MŠ SR
neovplyvnilo podstatne ani pozitívne
vznik a činnosť nových KMF. Najmenej
KMF aj činných mládežníkov je v Bratislave, evidovaný sú iba tri KMF, z toho uhradené príspevky bez oznámenia
členstva má jeden KF. V Bratislave chýba pravidelný kontakt ZKF mesta Bratislava s jeho komisiou mládeže.
Prejavom konkrétnej tvorivej činnosti mladých filatelistov v KMF je tvorba
exponátov. Ako materiálna pomoc vedúcim aj krúžkom sa prejavuje dodanie
FDC Slovenska zo SP, a.s. čiastočne aj
skart slovenských známok. Viac by pomohla pomoc organizovaných filatelistov výrazným poskytovaním svojich
prebytkov materiálu, lacných výberov
Spravodajca ZSF
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ale najmä patronátom konkrétnym
mladým filatelistom, ktorí sa rozhodli
vytvoriť exponáty. Pomoc a spoluprácu
ponúkajú odborné komisie zväzu.
Mladí filatelisti sa v uplynulých
rokoch
zúčastňovali súťažných aj
propagačných výstav Nitrafila 2003,
Slovolympfila, Topfila, Záhorie 2004,
v zahraničí OSTROPA v Jihlave, naposledy na FEPA výstave Brno 2005, na
propagačných výstavách v Košiciach.
Tvorba nových exponátov MF a účasť
na výstavách je obmedzená na 6–7 aktívnych krúžkov a ich vedúcich. Konkrétne sú to KMF Nitra, Košice, Trnava,
Levice, Dolný Kubín a pár ďalších. Prečo nie viac?
Každoročne KM ZSF organizuje pre
krúžky filatelistickú olympiádu, ktorá
prispieva k odbornej vyspelosti mladých filatelistov obohacovaním ich vedomostí z oblasti znalosti slovenských
známok, poštovníctva a filatelie vôbec
– teoretickej a praktickej.
Od konania VII. Valného zhromaždenia ZSF sa konali pravidelne osvedčené filatelistické olympiády s aktuálnou
tematikou história Slovenska, športová
a olympijská tematika, vstup do EÚ.
V roku 2005/2006 je zameranie olympiády Symboly Slovenska. Kongresy sa
v uplynulých rokoch konali v Nitre, Košiciach a v Ivánke pri Dunaji.
Krúžky venujú v podstate málo pozornosti publikačnej činnosti, prezentovaniu vlastnej práce v regióne, v obci,
v škole. Málo o svojej činnosti píšu do
odbornej filatelistickej tlače. Najčastejšie sme sa stretávali s príspevkami
pánov Feinera, Ing. Rančáka, Ing. J.
Maniačeka, Mgr. Mičku, MVDr. Bárda,
CSc., nebohého Mgr. Šnirca a iných,
2005 / 3

ktorí prispievali do regionálnej tlače,
zborníkov a podobne.
Osobitným problémom je nedostatok
financií. Rozpočet KM ZSF pokryje jedinú väčšiu akciu, ktorou býva finále FO
a Kongres MF za podmienok výrazného
príspevku každého účastníka. V poslednom roku sa výrazne prejavila pomoc
Slovenskej pošty (ocenenie súťažiacich,
suveníry) a javí sa výraznejšia spolupráca
so Slovenskou poštou v ďalších rokoch na
podporu filatelie medzi mládežou.
KM poskytla námety na spracovanie
Projektu aktivít SP a. s. v práci s deťmi
a mládežou. Jeho realizácia v ďalších
rokoch môže priniesť rozšírenie záujmu
detí o filateliu a skvalitnenie činnosti
KMF a zlepšenie podmienok na prácu
vedúcich KMF.
V spolupráci so SP, a.s. pripravuje
predseda KM ZSF súbor príspevkov pre
detskú a mládežnícku tlač a časopisy
na podporu filatelie medzi mládežou.
Konkrétne podnety Slovenskej pošte
dala KM ZSF aj pri príprave tohoročnej
Filatelistickej olympiády a Kongresu
MF v Nitre v roku 2006 v spolupráci
s Maticou slovenskou.
Ján Mička

Publikačná činnosti ZSF
Ak chceme hodnotiť publikačnú činnosť ZSF za ostatné dva roky musíme sa
nevyhnutne zaujímať o financovanie tejto činnosti. S financovaním nesúvisí len
samotné technické vydávanie (príprava
tlače a tlač médií), ale aj možnosti rozširovania kvalitnej autorskej základne, ktorá
bude za svoju publikačnú činnosť patrične honorovaná. Tento fakt, žiaľ musím
konštatovať, že vplýval aj na vydavateľskú
činnosť ZSF za predchádzajúce dva roky.
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ZSF (ako centrálny orgán) sa podieľal na vydávaní Spravodajcu (štyri čísla
ročne) a tvorbe webovej (internetovej)
stránky ZSF.
Členovia ZSF v KF a ZKF vydávajú
vlastné periodiká a informátory (pravidelne i nepravidelne). Aj niektoré odborné komisie vydávajú svoje publikácie.
Komisia mládeže vydáva spravodajcu
JUNIFIL. Jednotlivé KF taktiež participujú na vydávaní katalógov k nimi
poriadaným výstavám. Hodnotiť tieto
aktivity KF a ZKF je prakticky nemožné, lebo neexistuje nijaký register týchto
publikačných aktivít. Z týchto dôvodov
sa nedajú hodnotiť ani publikačné aktivity jednotlivých členov ZSF, ktorí publikujú v iných než zväzových médiách, aj
keď tematika je filatelistická.
Pri hodnotení Spravodajcu oproti
predchádzajúcemu obdobiu môžem konštatovať, že jeho úroveň sa zvýšila hlavne v oblasti edičnej a grafickej, menej
už v oblasti obsahovej. Na Rade ZSF 9.4.
2005 bolo schválené, že bude zachovaná
súčasná štruktúra Spravodajcu ako aj súčasné organizačné a technické zabezpečenie vydávania Spravodajcu ZSF. V roku
2005 sa podarilo zmenou tlačiarne a prípravy tlače sprofesionalizovať jeho vydávanie a výrazne znížiť aj náklady na jeho
vydávanie. Ďalším dôležitým prvkom, čo
sa podaril, je aj fixácia termínov vydávania. Neduhom pretrvávajúcim vo vydávaní Spravodajcu naďalej ostáva pomerne
úzka autorská a dopisovateľská základňa.
Taktiež chýba archív termínovo neviazaných článkov, ktoré by sa dali kedykoľvek
použiť na dotvorenie jednotlivého čísla.
Pri hodnotení webovej stránky ZSF
nemôžeme použiť porovnanie z predchádzajúcim obdobím, lebo táto bola
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vytvorená práve v hodnotenom období.
Pri jej prevádzkovaní je potrebné častejšie sa vracať k jednotlivým podstránkam, a aktualizovať na nich údaje. Týka
sa to hlavne zmien v obsadení jednotlivých zväzových komisii.
Zdeněk Baliga

Činnosť odborných
komisií ZSF
Odborné komisie ZSF, ktoré boli
ustanovené na zasadnutí Rady ZSF dňa
25.9.2004 svoju činnosť zamerali na
rozvoj filatelie v oblastiach svojho pôsobenia nasledovne:
Komisia námetovej filatelie ZSF
Komisia pracuje pod vedením Milana Mórica a sú v nej zastúpené všetky
regióny Slovenska. Jej činnosť sa sústreďuje do piatich základných častí:
- organizačná činnosť,
- zvyšovanie odbornosti a publikačná
činnosť,
- tvorba a vystavovanie exponátov,
- rozhodcovská činnosť,
- medzinárodná spolupráca.
Komisia pracuje systémovo podľa
dopredu stanoveného plánu činnosti.
Stretáva sa pravidelne dvakrát do roka.
Členovia komisie aktívne pracujú aj
v Slovenskom filatelistickom vedeckom
spoločenstve, v Spoločenstve svätého Gabriela, v Slovenskej spoločnosti
olympijskej a športovej filatelie, v Klube
Františka Horniaka, v odbornej skupine
maximafílie ako aj v ďalších skupinách.
Niektorí jej členovia vedú aj krúžky mladých filatelistov. Členovia zboru konzultantov pre 11 tematických oblastí radia
tvorcom exponátov a poskytujú odborné
konzultácie. Členovia komisie prispievaSpravodajca ZSF
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jú odbornými príspevkami do Spravodajcu ZSF, Zberateľa, Modrého plameňa,
Svätého Gabriela ako aj do výstavných
katalógov a rôznych periodík.
Komisia poriada odborné semináre
pri rôznych filatelistických podujatiach.
Má veľmi dobre spracovanú evidenciu
súťažných a nesúťažných exponátov
vrátane adries vystavovateľov, ktorá je
k dispozícií organizačným výborom výstav. Komisia pomáha pri organizovaní
súťažných, ale aj propagačných výstav.
Vystavovatelia námetových exponátov
na rôznych výstavách dosahujú význačných ohodnotení a to nielen na domácich, ale aj v zahraničí.
Niektorí členovia námetovej komisie sú aj v komisií porotcov, kde hlavne
v rámci výstav spolupracujú so zahraničnými porotcami a vymieňajú si navzájom skúsenosti. V rámci medzinárodnej spolupráce komisia spolupracuje
so skupinami maximafilie v Maďarsku,
Nemecku a vo Francúzsku, ďalej spolupracuje s Českou námetovou spoločnosťou a Olympšportom ako aj so Srbským
zväzom filatelistov.
Komisia slovenských známok, celín
a teritoriálnej filatelie
Predsedom komisie je Ing. M. Gerec.
Komisia sa v uplynulom období schádzala podľa potreby v rámci celoštátnych filatelistických podujatí. Členovia komisie
pracovali väčšinou individuálne. Činnosť komisie bola zameraná hlavne na:
- publikačnú činnosť v Spravodajcovi
ZSF a v Zberateľovi,
- prednáškovú činnosť v rámci akcií
poriadaných ZSF,
- konzultačnú a poradenskú činnosť,
ktorá bola vykonávaná individuál2005 / 3
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ne, hlavne na burzách predsedom
komisie,
spoluprácu s Poštovým múzeom Banská Bystrica hlavne v oblasti katalogizácie nových Slovenských poštových
známok,
evidenciu exponátov a jej upresňovanie,
doporučenia a stanoviska ZSF pre
Slovenskú poštu ohľadne zlepšenia súčasného stavu týkajúcich sa
zmien v emisnej politike a jej služieb, ktoré boli kritizované zberateľmi slovenských známok.

Komisia pre štúdium poštovej histórie,
histórie slovenskej filatelie a aerofilatelie
Komisia pracuje pod vedením
Ing. Vladimíra Mrvu. Svoju činnosť sústreďuje hlavne na jednotlivé regióny
Slovenska, kde členovia komisie pracujú individuálne. Členovia komisie
kladú hlavný dôraz na štúdium určitej
problematiky poštovej histórie ako aj
na budovanie vlastných exponátov. Komisia v uplynulom období kládla dôraz
hlavne na nasledovné aktivity:
- odbornú publikačnú činnosť členov
komisie vo filatelistických časopisoch a výstavných katalógoch,
- vystavovateľskú činnosť členov komisie,
- spoluprácu s ostatnými komisiami
ZSF, ako aj na spoluprácu so Slovenským vedeckým filatelistickým
spoločenstvom, Poštovým múzeom
v Banskej Bystrici,
- účasť členov komisie na podujatiach
organizovanými ZSF,
- návrhy príležitostných poštových
pečiatok ku rôznym filatelistickým
aktivitám.
Jozef Vangel
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POZVÁNKA
Zväz rakúských filatelistov
a Zväz slovenských filatelistov
Vás pozývajú na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ZVÄZU RAKÚSKYCH FILATELISTOV
roka 2005
ktoré sa uskutoční
5. novembra 2005
v miestnostiach rakúskeho zväzu na adrese
Getreidemart 1, 10060 Viedeň
od 9.00 do 17.00 hodiny.
Hosťami podujatia budú
Zväz slovenských filatelistov a Zväz slovinských filatelistov

Program :
- Informačný a predajný stánok Slovenskej pošty + príležitostný kašet
- Informačný a predajný stánok Slovinskej pošty + príležitostný kašet
- Informačný stánok slovenského a slovinského zväzu filatelistov
- Príležitostná poštová priehradka rakúskej pošty + príležitostná pečiatka
- Informačný a predajný stánok VÖPh a WIPA
- Aktivity pre mládež
- Prezentácia „Žltej karty“
- Bezplatné poradenstvo znalca poštových známok od 10.00 do 15.00 hodiny
- Otázky na prítomných funkcionárov predstavenstva zväzu od 9.00 do 11.00
a od 14.00 do 16.00 hodiny
- Redakcia Briefmarke poskytuje informácie
- Knižnica VÖPh bude otvorená od 9.00 do 17.00 hodiny
- Hádanka / súťaž s filatelistickou odmenou
- Autogramiáda Františka Horniaka od 14.00 do 15.00 hodiny
- Predajný stánok Fy. Lindner - Falzlos
Organizátori sa tešia, že Vás budú môct privítať na tomto podujatí. Každý návštevník dostane ako dar jeden filatelistický produkt, obálku alebo poštový lístok.
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Pozvanie na Dni filatelie v Trnave

K

lub filatelistov Tirnavia v Trnave organizuje toto významné podujatie slovenských filatelistov dňa 22. októbra 2005 v Západoslovenskom múzeu Trnava. Cieľom tohtoročného podujatia je podnietenie aktivity klubov filatelistov a skvalitnenie
riadiacej práce vo Zväze slovenských filatelistov na všetkých úrovniach, teda medzi
radou ZSF a klubmi, ale aj medzi klubmi smerom k členom. Sú pripravené vystúpenia významných slovenských zberateľov k podnieteniu nových smerov vo vystavovaní, využívania počítačovej techniky vo filatelistickej praxi a podnetov k zlepšeniu
informovanosti ako nutnej podmienke skvalitnenia filatelistickej činnosti.
K XXII. Dňom filatelie Slovenska bude pripravený bulletin so stručným výťahom prednášok a diskusných vystúpení.
Organizačný výbor vedie predseda KF Tirnavia Mgr. Ján Mička. Na jeho adresu môžete smerovať svoj záujem o účasť na podujatí, prípadne aj tému svojho vystúpenia.
(J. M.)

V budúcom čísle - výstava

V Spravodajcovi 4/2005 si určite každý z nás rád prečíta zaujímavý článok o trenčianskej výstave „NA VEČNÚ SLÁVU SYNOM FRANCÚZSKA“ z ktorej na tomto
mieste uverejňujeme aspoň jeden obrázok.
2005 / 3
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Prihláška na XXII. Dni filatelie Slovenska(Návratka)
Meno a priezvisko: .....................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................
Záväzne sa prihlasujem na XXII. Dni filatelie Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Trnave – (Západoslovenské múzeum, Múzejné nám.) dňa 22. októbra od 9.00 hodiny.
Téma vystúpenia (v rozsahu 5–10 min) je:
....................................................................................................................................
a zašlem ju organizátorom v podobe:
písomnej
na CD nosiči
elektronicky - e-mailom
Adresa: Mgr. Ján Mička, Rovná 4, 917 00 Trnava; micka@ssiba.sk
Návratku prosíme zaslať do 10.10.2005.

POĽNÁ POŠTA K 60. VÝROČIU
VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

O

krúhle výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe malo širšie
spektrum aktivít. V jeho rámci sa uskutočnila 7. 5. 2005 aj hviezdicová štafeta, ktorej stredom bola obec Neverice
v okrese Zlaté Moravce. Štafetu organizovalo Ministerstvo obrany SR (MO)
v spolupráci so Združením miest a obcí
Slovenska (ZmoS) a vydalo k tejto akcii
dopisnicu poľnej pošty (PP). Táto bola
prirodzene bez natlačenej známky, ale
s jej logom a textom POĽNÁ POŠTA /
FIELD POST. Vľavo dolu je na dopisnici
uvedené, že je nepredajná, ale jej náklad
je 2000 kusov. Štafetové miesta ZmoSu
dostali dvojstranovú informáciu – manuál, ako bude štafeta prebiehať a ako
bude naložené s dopisnicami PP. Tieto
mali byť rozdávané občanom, ktorí sa
zúčastnili aktu pripínania stužky na
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štafetový kolík miestnym primátorom
či starostom. Manuál zrejme nepočítal
s tým, že prítomní nebudú mať pri sebe
poštovú známku a že pošty v sobotu
popoludní sú zatvorené. Zrejme s veľkou účasťou organizátori nepočítali, ak
nechali vytlačiť iba 2000 kusov dopisníc pre celé Slovensko?! Štafetári účastníkov povedali, že prijmú dopisnice iba
vyfrankované s vyplneným adresátom
a tieto budú na uvedené adresy doručené. Sústreďovanie týchto dopisníc bolo
v spomínaných Nevericiach, odkiaľ boli
civilnou poštou adresátom doručované.
Boli tam opečiatkované cez známku (!)
pečiatkou (?) či kašetom (?) červenej
farby s textom ŠTAFETA VÍŤAZSTVA
A VĎAKY * STANICE POĽNEJ POŠTY OS SR * 7.5.2005 * NEVERICE *.
O dva dni teda v pondelok 9.5.2005 boli
Spravodajca ZSF
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lístky opečiatkované v miestnej úradovni
Slovenskej
pošty 951 72 NEVERICE v čiernej
farbe, ktorá potom
lístky za uhradené
poštovné
doručila. Dokladom príjmu na prepravu je
pečiatka -9.-5.-5.-3,
pričom
posledná
číslica asi znamená
15. hodinu popoludní. V súvislosti
s touto aktivitou
Ozbrojených síl SR
(OS SR) sa vynára niekoľko otázok.
Dopisnicu vydali MO SR, ale podľa pečiatky – kašetu PP organizovali OS SR.
Pečiatka v červenej farbe (?) je kruhová,
ale neuvádza číslo PP. Prečo je pečiatka
cez známku, keď ku tomu má oprávnenie iba Slovenská pošta? Ak ide o určitý
tvar, mala tam byť aj útvarová pečiatka,
v tomto prípade asi generálneho štábu
OS SR. Či bol manuál nedostatočný alebo či ho nemal kto preštudovať a potrebné zariadiť (veď pošty pri magistrátoch
či pomníkoch osloboditeľom v sobotu
známky ani náhodou neponúkajú),
faktom je, že na viacerých miestach ne-

bola odovzdaná na prepravu ani jedna
dopisnica (lístok PP) a že z toho malého
množstva vydaných zostal pomerne veľký počet nepoužitý. Obciam a mestám
sa niet veľmi čo čudovať, ale mali orgány MO SR jasné v tom, ako poľná pošta
funguje, resp. ako by mala fungovať?
Ak áno, mali by na predmetné otázky odpovedať a uviesť veci na správnu
mieru a aspoň dodatočne informovať
zberateľskú verejnosť. Mnohým mestám
a obciam sa takto ani do ich kroniky nedostal plnohodnotný dokument, o ktorý
mali kronikári záujem.
Alexander Urminský

Viete, že?
Mgr. Ján Mička je členom realizačnej komisie známkovej tvorby Slovenskej pošty a.s.. Svoje pripomienky mu zasielajte cez sekretariát ZSF.
Členská prémia ZSF za rok 2004 bude distribuovaná v októbri t.r. všetkým členom, ktorí mali zaplatené členské príspevky za rok 2004 prostredníctvom správcov
novinkovej služby. Je to zvláštna príležitostná celina s ochranným mikropísmom
„Členská prémia Zväzu slovenských filatelistov 2004“ v čiare pod nápisom rovnakého znenia (farebné vyobrazenie je na tretej strane obálky).
ljf
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POPRADFILA 2006
Vážení priatelia filatelisti!
Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Poprad Vás pozývame na výstavu do nášho mesta v podhorí tatranských veľhôr.
S potešením môžeme konštatovať, že Rada ZSF poverila popradský klub filatelistov v spolupráci so Združením klubov filatelistov východoslovenského a stredoslovenského regiónu usporiadaním súťažnej filatelistickej výstavy III. stupňa.
Výstava sa uskutoční vo výstavných priestoroch Tatranskej galérie na Alžbetinej
ulici č. 30 v Poprade.
Záštitu nad výstavou prevzal primátor mesta Poprad, poslanec NR SR Ing. Anton Danko.
Je to prvá súťažná filatelistická výstava v meste Poprad, ktorú uskutočňujeme za
obdobie 80-ročnej existencie organizovanej filatelie v našom meste. Pred výstavou
POPRADFILA 2006 Vás pozývame na inauguráciu novej poštovej známky „POPRAD“ dňa 17.2.2006, spojenú s propagačnou výstavou v dňoch 17.- 22.2.2006.
Buďte u nás srdečne vítaní!
Ing. Josef Rančák
predseda organizačného výboru

Výstavné propozície
1. Všeobecné ustanovenia.
1.1. Súťažná všeobecná výstava III.
stupňa (premiérová) POPRADFILA 2006 je určená pre exponáty
všetkých výstavných tried a koná sa
v Poprade v dňoch 24.2.-18.3.2006.
1.2. Výstavu POPRADFILA 2006 usporiada ZSF a jeho Rada poverila organizačným zabezpečením Klub
filatelistov 54-17 Poprad.
1.3. Spoluorganizátormi výstavy sú
ZKF východoslovenského a stredoslovenského regiónu a Mestský
úrad Poprad.
2. Výstavné poriadky.
2.1. Pre výstavu platí Výstavný poriadok ZSF a Výstavné propozície
POPRADFILY 2006.
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3. Výstavné triedy:
A. nesúťažná trieda; B. súťažné triedy
B 11 - trieda tradičnej filatelie
B 12 - trieda poštovej histórie
B 13 - trieda poštových celín
B 14 - trieda aerofilatelie
B 15 - trieda astrofilatelie
B 16 - trieda tematickej filatelie
B 17 - trieda fiskálnej filatelie
B 18 - trieda maximafilie
B 19 - trieda mládeže
B 10 - trieda filatelistickej literatúry
B 11 - trieda jednorámových exponátov
B 12 - otvorená trieda
4. Hodnotenie exponátov.
4.1. Pre hodnotenie exponátov je záväzný článok 32. Výstavného poriadku
ZSF.
Spravodajca ZSF
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5. Prihlášky.
5.1. Prihlášky k účasti na výstave podávajú vystavovatelia priamo na adresu OV výstavy.
5.2. Vyplnené a podpísané prihlášky
je potrebné zaslať OV výstavy POPRADFILA 2006 na adresu: Ing. Josef Rančák , Štúrova 126/5, 05801
Poprad, najneskôr do 12. decembra
2005.
5.3. Potvrdenie o prijatí exponátov obdržia vystavovatelia do 10. januára
2006. Súčasne obdržia tlačivo Súpis
exponátu a ďalšie pokyny k účasti
na výstave.
6. Povinnosti vystavovateľa.
6.1. Podpisom prihlášky vystavovateľ
uznáva Výstavný poriadok ZSF a výstavné propozície POPRADFILY
2006.
7. Práva vystavovateľa.
7.1. Vystavovateľovi bude bezplatne poskytnutý výstavný katalóg, správa
poroty (palmares) a diplom na výstavnú medailu, resp. diplom.
8. Výstavné plochy.
8.1. Výstavné plochy majú jednotný
rozmer 91x111 cm. Každá je určená
pre 16 albumových listov.
8.2. Každému dospelému vystavovateľovi bude pridelených pre jeden exponát 5 výstavných plôch, u exponátu
otvorenej triedy 2-5 výstavných
plôch a u jednorámového exponátu
1 plocha.
8.3. Mládež dostane výstavné plochy
podľa príslušnej vekovej skupiny.
9. Výstavné poplatky.
9.1. Na výstave sa nevyberajú výstavné
poplatky.
2005 / 3

10. Zaslanie, prevzatie a vrátenie exponátov.
10.1. Vystavovatelia zašlú exponáty poštou, alebo dopravia osobne tak,
aby boli doručené OV výstavy do
13. februára 2006.
10.2. Exponáty triedy filatelistickej literatúry musia byť dodané v 2 exemplároch. Minimálne 3 týždne pred
otvorením výstavy musí byť 1 exemplár k dispozícii výstavnej porote.
10.3. OV potvrdí príjem každého exponátu a zabezpečí jeho montáž a demontáž.
10.4. Vystavovateľ je povinný každý albumový list vložiť do priehľadnej
ochrannej fólie, listy na zadnej strane v poradí očíslovať a označiť menom. Exponát je potrebné riadne zabaliť a vložiť do ochrannej krabice.
11. Bezpečnostné opatrenia a poistenie.
11.1. OV výstavy vykoná potrebné opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti a starostlivého zaobchádzania
s exponátmi od doby ich prevzatia
do doby ich odovzdania vystavovateľovi.
11.2. Exponáty budú vystavené v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade.
Tieto priestory sú napojené na bezpečnostný systém polície. Po otvorení priestorov funguje v galérii
stála strážna služba. Na oknách sú
kvalitné tienidlá voči slnečnému
žiareniu.
11.3. Je vecou každého vystavovateľa,
aby si exponáty podľa vlastného
uváženia poistil.
Organizačný výbor výstavy
POPRADFILA 2006
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POPRADFILA 2006 - PRIHLÁŠKA
Filatelistická výstava III. stupňa (premiérová)
Poprad, 24.2. – 18.3.2006
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Priezvisko a meno: ....................................................................................................
Dátum narodenia(iba trieda mládež): .......................................................................
Adresa: ......................................................................................................................
Názov exponátu: .......................................................................................................
Výstavná trieda: .............................................................. Počet listov: ...................
Ocenenie na predchádzajúcich výstavách: ................................................................
............................................................................................................................
Spôsob dodania a prevzatia exponátu: .....................................................................
............................................................................................................................
Stručný popis exponátu: ...........................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Pri triede literatúra:
publikácia

CD-ROM

iné

Na výstave sa zúčastním dňa (v dňoch): ..................................................................
Požadujete zaistiť ubytovanie od: .................................................. do: ...................
Potvrdenie KF. Potvrdzujeme, že vystavovateľ je členom KF (KMF) č. ......................
Dátum: .............................

Podpis a pečiatka KF ...................................................

Vystavovateľ (v prípade neplnoletosti jeho zákonný zástupca) súhlasí s poskytnutím
osobných údajov pre potreby organizačného výboru výstavy a výstavnej poroty.
Potvrdzujem správnosť údajov
Dátum: .............................

Podpis vystavovateľa: ..................................................

Prihlášku zašlite do 12.12.2005 na adresu:
Ing. Josef Rančák, Štúrova 126/5, 058 01 Poprad
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Spolupráca filatelistov
s obecnými úradmi

K

lub filatelistov 52-51 v Nitre využil v minulých rokoch ponuky
obecného úradu v Nitrianskych Hrnčiarovciach v roku 2004 a v roku
2005 v Zbehoch. Zorganizoval
v týchto obciach filatelistické
výstavy. Pretože Rada ZSF
neposkytla žiadny finančný
príspevok na tieto výstavy,
musel usporiadajúci KF 5251 v spolupráci so starostami
obcí vypracovať projekty s vyrovnanými rozpočtami.
O úspešnej nesúťažnej výstave
v Nitrianskych Hrnčiarovciach bol článok v SPRAVODAJCOVI ZSF č.3 v roku 2004 na strane 3 až 4. Je však treba
spomenúť ešte jednu skutočnosť. Na
otvorenie tejto výstavy pozval starosta
Ing. R. Pinta starostov okolitých obcí.
Starostovi obce Zbehy Ing. I. Habiňákovi sa výstava a s ňou spojený program
zapáčil. Obrátil sa na predsedu organizačného výboru výstavy a predsedu
KF 52-51 PaedDr. J. Gála s otázkou, či
by mohol usporiadať v Zbehoch obdobnú filatelistickú výstavu pri miestnych
oslavách 250. výročia narodenia slovenského národného buditeľa a spisovateľa Jozefa Ignáca Bajzu. KF súhlasil
a vypracoval projekt výstavy a ďalších
akcií na nej v súlade so zámermi obce
s odhalením pamätnej tabule Bajzovi.
On tu bol rímskokatolíckym kňazom
v rokoch 1815 - 1828, a v roku 2005 je
250. výročie jeho narodenia.
Projekt odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo a výbor Regionálneho ZKF. Na
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vedomie ho vzala Rada ZSF s tým, že to
bude výstava III. stupňa - premiérová.
Obecný úrad sa zaviazal zabezpečiť finančné prostriedky a priestory
podľa prijatého projektu. Filatelisti sa zaviazali vykonať
všetky práce pri príprave,
realizácii a likvidovaní výstavy zadarmo.
Organizačný výbor rozhodol, že na výstavu príjmu
v prvom rade exponáty nové
a tie, ktoré potrebujú obnoviť kvalifikáciu. Tiež exponáty s kresťanskou
tematikou, ktoré potrebujú kvalifikáciu na plánovanú výstavu k svetovému
stretnutiu Spoločenstva Svätého Gabriela v roku 2008 v Nitre. Výstavná porota
vedená Ing. A. Tekeľom hodnotila vystavené exponáty i exponáty v trezore
v sobotu 10. septembra.
V sobotňajšom popoludní sa schádzali početní hostia na obecnom úrade
a podpisovali sa do pamätnej obecnej
kroniky. Pretože aj počasie bolo priaznivé, zhromaždenie na dvore obecného
úradu pozdravil miestny spevácky zbor
v krojoch slovenskými ľudovými piesňami. Odtiaľto všetci účastníci prešli
k pamätnej tabuli J. I. Bajzu. Tu odzneli
prejavy a pamätná tabuľa bola odhalená a posvätená.
Potom účastníci prešli ku kultúrnemu domu, kde mali krátke príhovory predseda organizačného výboru
výstavy PaedDr. J. Gál a starosta obce
Ing. I. Habiňák. Po prestrihnutí pásky
boli vystavené exponáty na 71 plochách
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sprstupnené návštevníkom. Na dobrú
orientáciu a informáciu návštevníkov bol
vydaný katalóg. Obsahoval príhovor starostu a predsedu organizačného výboru,
zoznam exponátov
a ich umiestnenie.
Tiež príspevok o poštovom úrade Zbehy,
ktorý bol otvorený
20. februára 1880 a
teda oslavuje 125 rokov činnosti.
Pri prehliadke exponátov, ktoré zaujali divákov námetmi ČLENOVIA R ADY ZSF PRI PREHLIADKE VÝSTAVY
a ich spracovaním,
sa s uznaním vyjadrovali o exponátoch KF 52-51, dôchodcovia, ktorí mali na
a o filatelii.
výstave službu, ich previedli výstavou.
Nasledovala recepcia. Vďaka pruž- Oboznámili ich s mládežníckou filatenej a intenzívnej práci výstavnej poroty liou a zodpovedali na otázky mladých.
mohol predseda organizačného výboru Deti tiež dostali slovenské poštové
odovzdať vecné ceny vystavovateľom známky. Výstavu navštevovali aj dospenajvyššie hodnotených exponátov. Bol lí obyvatelia Zbehov a okolitých obcí.
to exponát otvorenej triedy MILAN Niektorí priniesli ukázať svoje albumy
RASTISLAV ŠTEFÁNIK VEĽKÝ SLO- so známkami.
VÁK A EURÓPAN Ing. J. Maniačeka st.
Za úspešné zvládnutie výstavy
z Nitry a mladej filatelistky SLOVEN- a s ňou spojených akcií patrí najväčšia
SKO OD ROKU 1993 I. Kovalčíkovej vďaka starostovi obce Ing. I. Habiňáz Košíc.
kovi, ako aj predsedovi organizačného
Filatelistický program výstavy po- výboru PaedDr. J. Gálovi a tajomníkovi
kračoval v nedeľu 11. septembra schô- organizačného výboru M. Ňaršíkovi.
dzou Komisie námetovej filatelie ZSF. Výdatne im pomáhali členovia orgaOrganizačný výbor výstavy tiež nalepil nizačného výboru z obce a z KF 52-51.
k exponátom ich medailové hodnotenia Bolo vidieť, že filatelisti využili skúsea tak si návštevníci výstavy mohli už nosti z predchádzajúcich výstav. Je zrejmé, že dobrá spolupráca KF s obecnými
prečítať tieto ocenenia.
V ďalších dňoch postupne navštívili úradmi môže priniesť osoh obom.
jms
výstavu žiaci miestnej školy. Členovia
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Poľsko–slovenská filatelistická
výstava KRAKOW 2005

M

edzinárodná výstava KRAKOW
2005 nadväzuje na tradície bilaterálnych výstav, organizovaných od roku
1997. KM ZSF bola požiadaná o zabezpečenie piatich exponátov mladých filatelistov pre uvedenú výstavu, ktorá bude
v dňoch 5.–10. októbra 2005. KM ZSF
navrhla, aby boli na výstavu delegova-

né štyri exponáty našich mládežníkov,
ktoré boli na výstave BRNO 2005 a piaty exponát zabezpečí PaedDr. J. Oško
v spolupráci s vedúcou KMF Dolný Kubín pani M. Luptákovou. Dúfame, že
naše exponáty budú dobre reprezentovať našu mládežnícku filateliu.
Mgr. Ján Mička

VÝSTAVA „POŠTOVÉ ZNÁMKY“
V RIMAVSKEJ SOBOTE

G

emersko-malohontské
múzeum v Rimavskej
Sobote a Klub filatelistov
53-30 v Rimavskej Sobote
otvorili dňa 22. septembra
2005 o 14.00 hodine pri príležitosti 60 rokov organizovanej filatelie v Rimavskej
Sobote nesúťažnú výstavu
POŠTOVÉ ZNÁMKY. Výstava sa koná vo výstavných
priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a potrvá do
31. októbra 2005.
Výbor KF 53-30 Rimavská Sobota

Koľko je mladých filatelistov
aj KMF v tomto roku?

Š

kolský rok 2004 – 2005 sa už skončil,
ale kalendárny rok trvá naďalej. Pre
vedúcich KMF je to znak, že od septembra budú robiť nový nábor do svojich
krúžkov, s novými členmi a následne
predsedovia regionálnych komisií mlá-
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deže budú mať starosti s ich zaregistrovaním v novom školskom roku.
Na Rade ZSF 18. júna 2005 dostali
predsedovia ZKF prehľady o zaplatení
členských príspevkov, čo znamená, že
sa dala konečne do poriadku evidencia
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členov v roku 2005. Pretože sa v prehľadoch uvádza aj stav mládežníkov v KF
ako za nich bolo zaplatené členské, prinášam tento prehľad pre poriadok a informáciu aj sem. Ako vždy, je tu veľký
rozdiel medzi registráciou vykonanou
komisiami mládeže v regiónoch a tým,
čo kluby filatelistov hlásia na ZSF. Odporúčam preto predsedom komisií, aby
pri osobných stretnutiach alebo na zasadaniach ZKF oslovili tých predsedov KF,
na ktorých nemajú kontakty KMF, aby
ich vyzvali na zaslanie zoznamov detí,
s uvedením bydliska a dátumu narodenia aj so školou, ktorú navštevujú. To je
minimum, ktoré žiadame v duchu Stanov ZSF k registrácii mládežníkov. Ako
uvidíte ďalej, viaceré kluby mali svojich
mládežníkov na výstavách a v skutočnosti totiž neboli tieto KF a ich členovia
registrovaní. Bolo by neslušné pýtať od
vedúcich týchto KF na výstavách preukaz členstva toho – ktorého mládežníka? Kto mu ho vystavil, ak nik nepozná
jeho adresu ani dátum narodenia? Komisia mládeže ho nedostala určite a sekretariát ZSF mi ho nemal odkiaľ poskytnúť. O čom to svedčí?
Uvádzam preto kompletne všetky
kluby z hlásení aj s mládežníkmi, bez
ohľadu na to, ako sú alebo nie sú registrované našimi komisiami mládeže:
Sekretariát ZSF za ZKF Bratislava
uvádza 2 KMF (ing. Vandlík, D. Schmidtová, spolu je to 20 mládežníkov).
Západné Slovensko - v 6 KF je 9
krúžkov (Malacky 2, Senica, Levice, Trnava 3?, Galanta, Nitra. Spolu je v nich
63 mládežníkov - najviac z regiónov).
Na strednom Slovensku uvádza mladých filatelistov 9 klubov, (konkrétne
v Dudinciach, Prievidzi, Tvrdošíne,
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Čadci, Dubnici, Rajeckých Tepliciach
a v Ružomberku, Liptovský Mikuláš
uvádza spoločne 26 mládežníkov, čo
predpokladám, že je aj za KMF Dolný Kubín, ktorý sa v hlásení pre ZSF
neuvádza. Celkom je tu 48 registrovaných).
Východ republiky udáva iba kluby
Prešov a Poprad s KMF, spolu je v nich
iba 13 členov krúžkov.
Ako mi povedal pán Moravčík zo
sekretariátu ZSF, to sú oficiálne údaje,
ktoré prešli účtovníctvom ZSF, teda sú
zo zostáv, ako ich kluby poskytli na účet
ZSF. Nemám dôvod mu neveriť. Mám
každoročne skúsenosť, že v evidencii
chýba napríklad KF ZNAK Bratislava,
tradíciou je, že nie sú uvedené údaje
za krúžky v Košiciach a nimi zaplatené
členské, že niektorí mládežníci pracujú
aktívne bez registrácie (napr. Levice),
zaujímavá je situácia v Rajeckých Tepliciach, kde vedúci tvrdí, že pracujú,
ale asi „inkognito“. A bez kontaktu na
regionálnu komisiu. Prečo?
Dosah KM ZSF na vedúcich všetkých
krúžkov je malý, prakticky nemožný.
Pravidelne na výstavách dostávam otázky od predsedov výstavnej poroty, aby
som potvrdil, či mládežník, ktorý vystavuje, je registrovaný v ZSF. Odkiaľ
to mám vedieť, keď komisia a krúžok
na začiatku školského roka si nesplnila
svoju povinnosť?
Predpokladám, že na predsedov KF
je dosah v každom konkrétnom regióne, v ZKF pri valných zhromaždeniach,
na burzách, výstavách a podobne. Odporúčam kontakt na nich, je to v záujme
podchytenia ich členstva, zapojenie do
činnosti a tak aj skvalitnenia našej práce, presne v duchu schválených stanov.
Spravodajca ZSF
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Tešíme sa všetci toľkému záujmu klubov, že podchytili mladých filatelistov
do svojich radov. Zistite mená vedúcich
týchto krúžkov a zoznámte s ich činnosťou ostatné komisie mládeže, zašlite im
náš plán práce a nech aj oni oboznámia
ostatnú členskú základňu, alebo vaše

príslušné združenie klubov filatelistov
na najbližšom valnom zhromaždení
o ich činnosti. Bude to zaujímavé počúvanie, o ktorom môžete napísať aj do
nášho Spravodajcu alebo mládežníckeho JUNIFILu.
Mgr. Ján Mička

33. ročník Filatelistickej
olympiády – Symboly Slovenska

N

a záverečnom vyhlasovaní výsledkov FO v Ivánke pri Dunaji bolo
účastníkom oznámené, že budúci 33.
ročník FO bude mať tematické zameranie na Symboly Slovenska. Na základe
prísľubu Slovenskej pošty, a.s. bude leták spracovaný osobitne a poskytneme ho všetkým registrovaným KMF
v školskom roku 2005/2006. Pre vedúcich KMF je však dôležité nové znenie
otázok pre všetky kategórie, ktoré bolo
uverejnené v mládežníckom spravodajcovi JUNIFIL. Novinkou FO je, že na
súťaž si musia deti priniesť aj lupu, prípadne zúbkomer, lebo navrhujeme nové
opatrenie, že jedna z úloh odbornej
časti bude určite zameraná prakticky!
Uvidíme, ako sa nám podarí realizácia
tohto zámeru.
Pokyny k organizovaniu 33. ročníka
FO v školskom roku 2005/06
V súvislosti s informáciami, ktoré
dostali vedúci počas Kongresu mladých
filatelistov, ktorý sa konal v máji tohto
roku v Ivánke pri Bratislave, upozorňujeme na niektoré zásady alebo zmeny
oproti predchádzajúcim ročníkom FO.
Pokračujeme v organizovaní súťaže pre kategóriu D. Prehľad vekových
2005 / 3

skupín a počtu albumových listov v miniexponáte je nezmenený:
Z
A
B
C
D

8 – 10 rokov
11 – 12 „
13 – 15 „
16 – 18 „
19 – 21 „

1 albumový list
2 listy
2 listy
3 listy
3 listy

Počet albumových listov miniexponátu platí pre krúžkové, krajské aj celoštátne kolo. Súťažiaci kategórie Z a
A si môžu pre miniexponát vybrať rastrovanú aj nepotlačenú časť albumového listu. Súťažiaci v kategóriách B,C,D
musia pracovať na „čistej“ nepotlačenej
ploche listu. Albumové listy si súťažiaci môžu priniesť vlastné, ale nesmú byť
vopred nijakým spôsobom označené!
Výber známok v tomto ročníku je obmedzený iba na slovenské (príp. české
a československé) známky, len vo výnimočnom prípade aj na zahraničné
známky k danej téme. Platí to aj pre
ostatný filatelistický materiál (poštové
pečiatky, výstrižky, FDC a podobne).
Celinu, celistvosť a FDC možno použiť iba v kategórii B,C,D, jeden poštový
hárček a výstrižok je dovolené použiť
v každej kategórii. V kategóriách Z,
A môže byť text písaným ručným pís-
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mom, ostatné kategórie majú určené paličkové, tlačené písmo, písací stroj, šablónku aj PC – to však nemôžeme zaručiť,
že organizátori vo vyšších kolách zabezpečia. Na „pokazenie“ majú súťažiaci nárok na jeden list, nie však na predĺženie
časového limitu, stanoveného organizátormi na mieste konania. Vo finále môže
byť toto opatrenie obmedzené, bez nároku na jeden list na pokazenie. Súťažiaci
môžu použiť aj vlastné známky, nálepky
a pod., nesmú mať však nijakým spôsobom označené albumové listy (usporiadanie známok, označenie riadkov, štvorčekov atď.). Tak isto nesmú mať so sebou
pripravené texty, používať literatúru ako
katalógy, knihy a podobne. Za miniexponát je maximálne 60 bodov.
Test obsahuje 20 otázok, z nich je
časť všeobecno-odborných znalostí z filatelie a poštovníctva, menšia časť (2
– 5 otázok) sa týka témy FO, tak aby súťažiaci získal maximálne 40 bodov. Pri
teste nie je dovolené používať žiadne
poznámky, texty a podobne.
Víťazov v kategóriách FO určí počet
získaných bodov. Pri rovnosti bodov viacerých súťažiacich rozhoduje kvalitnejší

miniexponát, ak je rovnaký, tak rozhodne predseda poroty po porade s ostatnými členmi hodnotiacej komisie.
Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci vek, ktorý má súťažiaci 1. januára v roku, kedy sa koná finále.
Termíny konania krúžkových a krajských kôl FO stanovia regionálne komisie, odporúčame apríl 2006 pre krúžky,
cca 10. – 15. máj 2006 pre regióny. Finále 33. ročníka FO sa uskutoční v závislosti na termíne 27. Kongresu MF
v Nitre začiatkom júna 2006. Presný
termín oznámi KM ZSF a organizátor
kongresu postupujúcim z jednotlivých
regionálnych kôl olympiády. Počet súťažiacich z jedného KMF v krajskom kole
je v kompetencii RKM (spravidla 1-2),
vzhľadom k finančnej situácii (nárast
počtu kategórií nepredpokladáme), že
by sa mohlo finále uskutočniť tak, aby
z regiónov súťažili vždy traja súťažiaci.
Nie je to však vylúčené, organizátori to
prispôsobia aktuálnej situácii po krajských kolách.
Veľa úspechov v súťaži želá Vaša Komisia mládeže ZSF.
KM ZSF

70 ROKOV KLUBU FILATELISTOV
53-07 V BANSKEJ BYSTRICI

V

tomto roku si filatelisti v Banskej
Bystrici pripomínajú 70. výročie založenia klubu filatelistov. Ten bol založený v roku 1935. Jeho prvým predsedom
bol pán Hreblay Anton. Po určitej dobe
stagnácie začal klub fungovať po II. svetovej vojne. Klub sa postupne rozrástol
až na 200 člennú členskú základňu.
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Za svojho účinkovania v roku 1957
klub usporiadal niekoľko výstav. V roku 1975 usporiadal výstavu ČSR-SSSR
a v roku 1988 Československo-Bulharskú výstavu. V roku 1982 sa klub rozdelil
a vznikli dva kluby, pôvodný KF 53-07,
ktorého predsedom bol pán Ivan Strieš
a nový KF 53-53, ktorého predsedom
Spravodajca ZSF
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sa stal pán Juraj Dudek. V súčasnosti
má KF 53-07 22 členov a predsedom je
pán Štefan Polák. KF 53-53 má 25 členov a predsedom je pán Dušan Gubík.
K príležitosti 70 rokov organizovanej filatelie v Banskej Bystrici a 750. výročiu
udelenia mestských privilégií Banskej
Bystrici bola 9. júna 2005 otvorená nesúťažná filatelistická výstava v Štátnej
vedeckej knižnici na Lazovnej ulici
číslo 9, ktorá nám už viackrát umožnila
bezplatne usporiadať výstavy. Svoje exponáty vystavujú páni Lofler, Dvorský
a Polák. Otvorenia výstavy sa zúčastnili pozvaní hostia, filatelisti a verejnosť.
Výstavu moderoval pán Jaroslav Uher,

autor poštovej známky k 750. výročiu
udelenia mestských privilégií mesta
Banská Bystrica.
Otvorenie výstavy bolo spojené s hudobnou vložkou. Po úvodných prejavoch
vystavujúceho pána Loflera, ktorý spomenul pána Gustava Palkovica, ktorý
pred 20 rokmi spracoval činnosť a históriu klubu filatelistov v Banskej Bystrici
a Dr. Štefana Kollára – riaditeľa Poštového múzea Slovenskej pošty a.s., nasledovala prehliadka vystavených exponátov.
Nakoniec bola malá recepcia s občerstvením. Výstava trvala do 26. júna 2005.
Dušan Gubík
predseda KF 53-53 Banská Bystrica

Medzinárodná burza v Košiciach

F

ilatelistický život sa za posledných dávajúcich (lebo kde sú zákazníci tam
pätnásť rokov značne zmenil – sko- veľmi radi prídu aj predávajúci), sa jedmercionalizoval sa. Kým predtým skoro notlivé zberateľské odbory spájajú a orkaždý z nás sa snažil vytvoriť exponát, ganizujú spoločné burzy (všeobecné) a to
vystavovať a vymieňať si filatelistické na všetkých úrovniach, od mestských,
materiály s ostatnými filatelistami (aj cez celoštátne až po medzinárodné.
medzinárodne), dnes sa z filatelie stáva nielen koníček, ale
aj obchod – živnosť. Na burzách, aj keď sa honosia názvom
„výmenná“, málokto donesie
niečo na výmenu. Väčšinou sa
tu odohráva kúpa a predaj zberateľského materiálu. Každý
z účastníkov burzy má záujem
kúpiť hodnotný materiál a predajom sa zbaviť svojich bežných prebytkov. Tak aj burzy
sa stávajú významnou súčasťou filatelistického života.
Pre pritiahnutie väčšieho
počtu kupujúcich, a tým aj pre- OBRAZ Z VÝSTAVY MALIAROV NA BURZE
2005 / 3
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Takouto burzou so zastúpením všetkých zberateľských odborov bola aj „2.
Medzinárodná burza zberateľov“, ktorá
sa konala 20. a 21. augusta tohto roku už
tradične v obchodnom centre Cassovia
v Košiciach. Nezvyčajný termín konania počas letných prázdnin mal niekoľko výhod, nekolidoval so žiadnou inou
zberateľskou akciou či burzou, návštevnosť nepozostávala len z „domácich“
a pravidelných účastníkov búrz ale aj
z náhodných turistov, a v neposlednom
rade uspokojil už hladných zberateľov
po dvojmesačnom bezburzovom pôste.
K týmto košickým medzinárodným
burzám ich organizátori tvoria pre spestrenie a prilákanie širokej verejnosti
aj samostatný program, podľa vopred
danej témy. Minuloročná burza sa niesla v znamení cisára Františka Jozefa I.,
ktorý ju aj na koči, so svojou krásnou
manželkou Sisi navštívil (vo vernom
stvárnení košičanmi). Tohtoročná sa
zase niesla v znamení výtvarníkov a na
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burze si mohol návštevník prezrieť
minivýstavu z ich tvorby. Ústredným
motívom budúcoročnej burzy (ako už
avízovali organizátori) by mal byť František Rákoczi II., lebo v roku 2006 uplynie 100 rokov od prevezenia jeho telesných pozostatkov do Košíc.
Hodnotiť zo zberateľského pohľadu
túto burzu (ako aj inú konkrétnu burzu)
je veľmi ťažké. Raz na burze so stovkami
predávajúcich nekúpime nič, inokedy na
malej burze s desiatkou účastníkov získame materiál, o ktorom sme ani nesnívali. Na týchto burzách nejde len o kúpu
a predaj, ale zberatelia sa tam stretávajú, vymieňajú si skúsenosti, nadväzujú
priateľstvá a nové zberateľské kontakty
a to je práve pozitívom týchto akcii. Veď
na košickej burze sme sa stretli nie len
známi z okolia, ale bola aj veľká účasť
maďarských, ukrajinských, poľských
a českých zberateľov. A aj to je korenie
filatelistického života.
Ing. Zdeněk Baliga
Spravodajca ZSF
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Smútime za doc. Ing. Jozefom Tekeľom, DrSc.
Človek si píše nekrológ svojimi činmi.
Tí čo s ním žili si ich zapamätajú
a keď príde čas, je ich povinnosťou
podať o ňom svoje svedectvo.

18.5.1954

21.8.2005

Každého z nás hlboko zasiahla správa, že náš priateľ a kolega, univerzitný docent Jozef
Tekeľ, doktor vied a vynikajúci filatelista nie je viac medzi nami. Ťažko sa mi hovorilo pri poslednej rozlúčke v bratislavskom krematóriu, lebo mi odišiel priateľ a najbližší
spolupracovník vo Zväze slovenských filatelistov. Zišli sme sa tam, aby sme vzdali hold
človeku, ktorého sme mali radi, ktorého sme si vážili pre poznanie, ktoré nám sprostredkoval, pre činy ktorými obohatil náš život. Hovoril som o ňom v svojom mene a v mene
spoločenstva filatelistov, ktorého bol členom niekoľko desaťročí.
Bol výnimočným zjavom vo filatelii. Venoval sa jej celý život, bol vynikajúci filatelistický
publicista, vystavovateľ a organizátor zväzového života. Mal hlboké a široké vedomosti, ktoré boli využité v známkovej tvorbe Slovenskej republiky. Napísal mnoho výborných článkov najmä z poštovej histórie Slovenska, bol spoluautorom dvoch monografií o pečiatkach
a poštovniach na historickom území Slovenska, vytvoril exponáty o vlakovej pošte a poľných poštách. Jeho meno bolo známe nielen zberateľom slovenských a česko-slovenských
známok, ďaleko presiahlo hranice nášho štátu. Bol členom komisie pre boj s falšovateľmi
a podvrhmi v svetovej organizácii filatelie FIP, členom európskej rozhodcovskej komisie
FEPA pre hodnotenie výstavných exponátov, predsedom rozhodcovskej komisie ZSF, členom komisie znalcov ZSF, členom maďarskej filatelistickej akadémie MAFFIT. Združenie
bratislavských filatelistických klubov si ho zvolilo za predsedu a slovenskí filatelisti za podpredsedu celoštátnej organizácie. Vymenoval som len tie najvýraznejšie aktivity, áno, to
všetko stihol za svoj plodný život.
Odišiel priateľ, vynikajúci odborník vo filatelii a z toho čo sme tu počuli od iných
rečníkov i výborný manžel, otec, spolupracovník. Dosiahol v živote toľko, na čo by
iní potrebovali niekoľko životov. Obdarovával nás plnými priehrštiami a my mu teraz
chceme poďakovať a povedať:
Jozef budeš nám veľmi chýbať.
Uchováme si Ťa vo svojej pamäti i v našich srdciach.
Česť Tvojej pamiatke !

Ľubomír Floch
predseda Zväzu slovenských filatelistov
2005 / 3
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ZOMREL Mgr. LADISLAV JAMBOR
Každá správa o odchode
blízkeho človeka zarmúti.
O to viac, keď nedávno sme
mu pri životnom jubileu želali všetko najlepšie, hlavne
dobré zdravie. Naše blahoželania mali len krátku
dobu svoju účinnosť. Dňa
3. septembra 2005 odišiel
na večnosť vo veku 73 rokov Mgr. Ladislav Jambor.
Narodil sa 1.2.1932 v Považanoch. Od
svojho velikého rodáka kardinála Ostrihomskej arcidiecézy, prímasa Uhorska,
arcibiskupa Alexandra Rudnaya dostal
do vienka veľa jeho cnosti. Bol naozaj
veľký Slovák, nielen rodom, ale aj svojou celoživotnou činnosťou ako pedagóg, organizátor kultúrno-spoločenského života v Trenčíne a v jeho blízkom
regióne. Ako pedagóg pôsobil v Lúke
nad Váhom, Bošáci, Starej Turej. Tiež
ako školský inšpektor a riaditeľ Technického a materiálového strediska Odboru školstva ONV v Trenčíne.
V trenčianskej organizovanej filatelii sa verejnosti predstavil svojou
činnosťou v organizačných výboroch
filatelistických výstav od roku 1964 ako
vedúci spoločenských odborov. Pracoval vo výbore KF 52-10 pri Kultúrnom
stredisku Dlhé Hony ako podpredseda
a následne v Revíznej komisii. Zbieral
známky Československa, Slovensko
1939-45, ako aj SR od roku 1993 po súčasnosť. Za túto činnosť mu bol udelený
Zlatý čestný odznak ZSF.
Jeho hlavná oblasť záujmu a činnosti
bola numizmatika, notafília, faleristika
a letectvo. Bol leteckým inštruktorom
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a učiteľom bezmotorového
lietadla. V Slovenskom leteckom zväze gen. Dr. M.
R. Štefánika zastával
funkciu
podpredsedu.
V tejto oblasti sa zaslúžil o odhalenie mnohých
pamätných tabulí slovenským letcom a parašutistom a poriadaním prednášok so žijúcimi legendami
bojov v II. svetovej vojne. Svoje odborné
vedomosti dal do služieb aj Ministerstva
obrany SR, kde pôsobil pri navrhovaní
vojenskej symboliky. Za činnosť v letectve bol vyznamenaný zlatým odznakom
„Za obetavú prácu“ a MO SR mu v roku
1997 udelil zlatú medailu.
Bol zakladateľom krúžku numizmatiky pri Trenčianskom múzeu, ktorý sa
stal v roku 1976 pobočkou Slovenskej
numizmatickej spoločnosti. Bol jej predsedom až do svojho skonu. Bol aj viac ako
dve desaťročia podpredsedom Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Bratislave. Pod jeho vedením sa trenčianska
pobočka Slovenskej numizmatickej
spoločnosti stala najlepšou pobočkou
na Slovensku pri poriadaní prednášok,
výstav, vydávania pamätných medailí,
organizovaní zájazdov po Slovensku
a do cudziny po stopách histórie, archeológie, technických diel, poznania
pôsobiska a života i diela významných
slovenských dejateľoch. Za jeho pôsobenia pobočka Slovenskej numizmatickej
spoločnosti v Trenčíne usporiadala 40
aukcií numizmatického materiálu, drobnej plastiky, odbornej literatúry, radov
a vyznamenaní. Inicioval realizovanie
Spravodajca ZSF
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mnohých pamätníkov a pamätných tabulí významným osobnostiam a udalostiam nášho regiónu i Slovenska. Široká
bola jeho publikačná činnosť v Trenčianskych novinách, Apológii, Obrane. Za
rozsiahlu činnosť v Slovenskej numizmatickej spoločnosti mu bola medzi inými udelená medaila „Za zásluhy o rozvoj
slovenskej numizmatiky“. Trenčianska
numizmatika, filatelia, letectvo ako aj
kultúrny život mesta Trenčín stratil nenahraditeľnú osobnosť, ktorá významne
prispela ku povzneseniu kultúrno-spoločenského života v meste a jeho regióne. Ocenenia sa mu dostalo aj tým, že
bol dvakrát nominantom ako „Osobnosť
roka“ v ankete mesta Trenčín.

Milý Lacko, poďakovanie je malý výraz ocenenia za všetko, čo si vo svojom
plodnom živote vo všetkých spomínaných oblastiach vykonal. Ďakujem Ti za
všetko, za priateľstvo i spoluprácu v mene všetkých Tvojich priateľov, inštitúcií
a organizácií, s ktorými si spolupracoval. Podujatia, ktoré budú v Trenčíne nasledovať, budú Tvojim odkazom a našou
spomienkou na Teba. Zostaneš pre nás
žijúcich spomienkou ako žiť a pracovať
pre potešenie iných, ale aj odkaz pre
budúce generácie ako žiť plným životom
pre rodinu a vlasť. V mene všetkých sa
s ním dňa 6.9.2005 na cintoríne v Trenčíne rozlúčil Ivo Veliký.
Jozef Korený

Klub filatelistov 52-27 Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že vo veku 65 rokov
zomrel dlhoročný predseda klubu filatelistov Jozef Hanzlík.
Česť jeho pamiatke!
Klub filatelistov 52-27 Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že vo veku 58 rokov
zomrel zanietený filatelista, člen klubu filatelistov Jozef Heinke.
Česť jeho pamiatke!

Viete, že?
Výsledky Ankety o najkrajšiu známku a pečiatku roka 2004 budú vyhlásené
v Poľskom kultúrnom stredisku v Bratislave dňa 7.10.2005 o 17 hodine. Vyhlásenie
výsledkov ankety bude spojené s autogramiádou majstra J. Brodowskeho, výhercu
prvej ceny v ankete o najkrajšiu známku. Po vyhlásení výsledkov bude jeho autogramiáda. Slovenská pošta a.s. vydala k tejto príležitosti príležitostný poštový lístok
(vyobrazenie je na 3. strane obálky) a bude k dispozícii aj príležitostná pečiatka.
Deň otvorených dverí VÖPh. V dňoch 4.11. a 5.11.2005 sa uskutoční spoločná
akcia Rakúskeho, Slovenského a Slovinského filatelistického zväzu s názvom „Deň
otvorených dverí VÖPh“ v sídle rakúskeho zväzu vo Viedni. K podujatiu bude vydaný príležitostný poštový lístok a príležitostný kašet (obrázok na 3. strane obálky).
Deň slovenskej poštovej známky 2005 sa po dvanásty raz uskutoční 18.12.2005
na zatiaľ neurčenom mieste. Po prvý raz organizuje toto podujatie Slovenská pošta
a.s. ako hlavný organizátor. Menovité pozvánky dostane 100 filatelistov podľa výberu sekretariátu ZSF. K podujatiu bude vydaný príležitostný poštový lístok, príležitostná pečiatka s domicilom Pošta Bratislava 1.
ljf
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V budúcom čísle - poštová história

K

omisia
poštovej histórie ZSF
v rámci približovania
tohoto odboru filatelie širšej verejnosti,
pripravuje niekoľko
príspevkov, ktoré by
mali byť uverejnenie
na stránkach nášho
Spravodajcu.
Prvý z týchto príspevkov bude uverejnený už v nasledujúcom čísle Spravodajcu
a kladie si za cieľ priblížiť bežné doklady
poštovej prevádzky
z obdobia po roku
1993 - listové zásielky
a ich niektoré sprievodné znaky. O jeho
vysokej kvalite sa
môžeme presvedčiť
pohľadom na obrázok
z tohto príspevku.

DOPORUČENÝ LIST PREPRAVENÝ PLŤOU PO DUNAJCI, PODANÝ NA
POŠTE ČERVENÝ K LÁŠTOR 3.9.2004, JE ADRESOVANÝ DO KOŠÍC.
NA ZNÁMKE JE ODTLAČOK PRÍLEŽITOSTNEJ PEČIATKY K UVEDENIU
ZNÁMKY „P LTNÍCI NA DUNAJCI“.
ODTLAČOK DENNEJ PEČIATKY POŠTY VEĽKÝ LIPNÍK OZNAČUJE OB VOD POŠTY Z KTOREJ BOLA ZÁSIELKA VYLOŽENÁ Z PLTE NA BREH
A DANÁ NA ĎALŠIU DOPRAVU BEŽNOU POŠTOU.

ZVLÁŠTNY

DRUH

PREPRAVY POTVRDZUJE I KAŠET UMIESTNENÝ PRIEČNE V STREDE
DOLNEJ ČASTI OBÁLKY.

INZERCIA ZSF
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.
• Hľadám partnera na výmenu známok českých a slovenských oproti známkam francúzskym. Moja
zbierka českých a slovenských zná-
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mok je dosť kompletná, ale môj dopisovateľ z Moravského Lieskového
p. Drobný zomrel. Môžem dodať
veľa francúzskych známok. Teším
Spravodajca ZSF

INZERCIA
sa, že odpoviete na moju žiadosť.
Mr.Maxime Fournier, 29 Rue de
Verdun, BOURDONS 8/ROGUM,
52700 FRANCE

sú prijímané počas celého školského
roku. Informácie: Daniela Schmidtová, tel. 622 44 668, 50 227 330.
e-mail: daniela.schmidtova@spn.sk

• Klub filatelistov 51-28 DUNAJ v Bratislave otvára Filatelistický krúžok
mladých filatelistov v Klube 22 na
Vavilovovej ul. 22 v Bratislave. Zahájenie sa uskutoční 11. 10. 2005
o 16.15 hodine. Pravidelné stretnutia budú od 18. 10. 2005 každý utorok o 16.15 hodine. Deti do krúžku

• Kúpim rekomandačné nálepky
alebo RC zásielky na obálkach C6
z „Pošta – partner Liptovský Hrádok“ a „Pošta – partner Zemplínska Široká“, alebo vymením za iný
filatelistický materiál. Miroslav
Suchánek, Kuzmányho 31, 060 01
Kežmarok; tel.: 052/4565028.

Výzva na spoluprácu

V

ážení zberatelia československých
známok na Slovensku. Dovoľte mi,
aby som Vás touto cestou informoval
o aktuálnom dianí u nás v Čechách. Pri
SČF pracuje odborná spoločnosť zberateľov československých známok, vedená
Ing. Sedlákom, ktorá chce byť garantom
toho, že sa v odbornej literatúre monografického typu a špecializovaných katalógoch známok budú uvádzať podstatné informácie pre užšiu špecializáciu.
Novo vydaný farebný katalóg druhého
Československa spoločnosťou Pofis Praha je dobrým počinom nastolenej cesty.
Na tejto príručke je treba ďalej pracovať,
ako aj na pripravovaných monografiách,
preto potrebujeme Vašu spoluprácu,
lebo toto známkové obdobie spadá do
doby, kedy sme zdieľali spoločný štát
a všade na územiach súčasných štátov
ČR a SR boli doma. Posielajte preto Vaše
objavy, nálezy, návrhy na katalogizáciu
predsedovi Komisie československej
známky na Slovensku, Ing. Gerecovi.
Tie kluby filatelistov, ktoré majú medzi
sebou zberateľov – špecialistov na čes-
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koslovenskú známku informujeme, že
naša spoločnosť vydáva časopis „ZPRAVODAJ“, v ktorom publikujeme informácie pre špecializovaných zberateľov.
Každý klub si môže tento časopis predplatiť. Už niekoľko členov zo Slovenska
tento časopis odoberá, môžete sa s ním
niektorí zoznámiť. Časopis je taktiež
k dispozícii vo firme Zberateľ, ale tiež
na ZSF. V prvom rade by sme chceli
uzatvoriť kapitolu o košickom vydaní
– odlišnej farby hodnoty 13,- K. Kto má
nejaké poznatky a informácie, nech ich
prosím oznámi do redakcie ZPRAVODAJA, kam môžete napísať, ak máte záujem o ukážkové číslo. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa budú podieľať na
skvalitňovaní obsahu odbornej literatúry. Za redakciu ZPRAVODAJA Josef
Fronc, editor.
Adresa:
Okrajová 1149
278 01 Kralupy nad Vltavou; ČR
fax: +420 315 726 667
e-mail: fronc@cbox.cz
Jozef Fronc
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EMISNÝ PLÁN
SLOVENSKÝCH
POŠTOVÝCH ZNÁMOK
NA ROK 2006
Verzia z 28. januára 2005
Číslo Dátum vyd. Názov emisie
1.

3.2.2006

Osobnosti - Karol Kuzmány

2.

3.2.2006

ZOH Turín

3.

17.2.2006

Poprad

4.

24.3.2006

Blahoprajná známka – Narcis

5.

31.3.2006

Veľká noc 2006 - Sviatky jari

6.

21.4.2006

Ochrana prírody - Geologická lokalita Sandberg

7.

21.4.2006

Ochrana prírody - Geologická lokalita Šomoška

8.

5.5.2006

Europa - Imigranti očami mladých ľudí

9.

19.5.2006

Krásy našej vlasti - Renesančné zvonice

10.

19.5.2006

Krásy našej vlasti - Renesančné zvonice

11.

31.5.2006

Známka deťom - Čin-Čin

12.

9.6.2006

Slovenské ľudové remeslo – Črpák

13.

9.6.2006

Slovenské ľudové remeslo – Fujara

14.

23.6.2006

Technické pamiatky / Klenotnica múzeí – Sklo

15.

23.6.2006

Technické pamiatky / Klenotnica múzeí – Mediarstvo

16.

27.9.2006

Spoločné vydanie s Indonéziou

17.

27.9.2006

Spoločné vydanie s Indonéziou

18.

20.10.2006

Umenie - Dezider Milly

19.

20.10.2006

Umenie - Moravianska Venuša

20.

10.11.2006

Vianoce 2006 – Koledníci

21.

24.11.2006

Deň poštovej známky - Jozef Cincík

Ing. Ján Ptačin
generálny riaditeľ
v.r.
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Schválenie
MDPT SR:

Ing. Pavol Prokopovič
minister
v.r.
Spravodajca ZSF

