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Výtvarné návrhy známok
II. S tvrTrok 2006

Známková tvorba Slovenskej republiky 2006 - I. štvrťrok

2006, 3. 2. * Karol Kuzmány (Osobnosti)
* príležitostná známka * N: P. Augustovič
* OF Cartor Security Printing, Francúzsko * PL: 50 ZP, TF: ? PL * papier –bp– *
Z 131/2 * FDC N: P. Augustovič, R: L. Bandíková, OTp TAB * náklad 1 mil.
Kostol sv. Egídia a renesančná zvonica, erb Popradu

370
23 Sk viacfarebná ......................23,370 FDC nebola vydaná

Karol Kuzmány (1806-1866) – básnik, prozaik a teológ

368
16 Sk viacfarebná ......................16,368 FDC .....................................................35,-

2006, 3. 2. * ZOH Turín * príležitostná
známka * N: I. Piačka * OF Cartor Security Printing, Francúzsko * PL 30 ZP + 30
K, TF: ? PL * papier –bp– * Z 131/4 : 131/2 *
FDC N: I. Piačka, R: F. Horniak, OTp TAB
* náklad 510 tis.

2006, 24. 3. * Blahoprajná známka - Narcis * výplatná známka * N: Dušan Nágel
* OF Cartor Security Printing, Francúzsko * PL: 100 ZP, TF: ? PL * papier ? * Z ?
* FDC nebola vydaná ? * náklad 6 mil.

Narcis

371

Lyžiarka - slalomárka

369
369
369
369
369

ĽK
PK
S
FDC

21 Sk viacfarebná ......................21,.....................................................21,.....................................................21,.....................................................42,.....................................................40,-

10 Sk viacfarebná ......................10,-

2006, 31. 3. * Veľká noc 2006 – Sviatky jari * príležitostná známka * N: V.
Machaj * OF Cartor Security Printing,
Francúzsko * PL 50 ZP, TF: ? PL * papier
? * Z ? * FDC N: V. Machaj, R: L. Bandíková, OTp TAB * náklad 2 mil.

2006, 17. 2. * Poprad * výplatná známka
* N: Marián Čapka * OF Cartor Security
Printing, Francúzsko * PL: 100 ZP, TF: Symbolická kresba veľkonočnej šibačky
? PL * papier –bp– * Z 131/4 : 13 * FDC
372
10 Sk viacfarebná ......................10,nebola vydaná * náklad 2 mil.
372 FDC

..................................................... 29,-
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ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
práve ste otvorili nové číslo nášho Spravodajcu. Je to
číslo nového, už IX. ročníka.
Nie, nechcem hodnotiť predchádzajúce ročníky tohto
periodika, túto prácu prenechám Vám. V tomto úvodníku chcem Vám priblížiť nový
ročník nášho Spravodajcu.
Verím, že v ňom sa nám podarí urobiť ďalší krok vpred,
ako v jeho obsahu, kvalite rubrík a príspevkov, a zachovať, ak nie zvýšiť, jeho
grafickú úroveň.
Obsahová stránka periodika bude
vychádzať z koncepcie prijatej Radou
ZSF. Každé číslo bude mať hlavné tematické zameranie, na ktoré budú
orientované nosné príspevky v čísle. Prvý takýto pokus sme urobili už
v minuloročnom štvrtom čísle, ktorého
hlavný obsah bol smerovaný na XXII.
Dni filatelie, a zdá sa, že takáto koncepcia sa osvedčila. Dianie na týchto
Dňoch bolo priblížené nie len úzkemu
okruhu filatelistov, ktorí sa ich zúčastnili, alebo, ktorí získali zborník z týchto Dní filatelie, ale všetkým čitateľom
Spravodajcu.
Prvé tohtoročné číslo je venované
problematike vydávania slovenských
známok, druhé bude venované mládežníckej filatelii, tretie výstavnej činnosti
a obsah posledného čísla sa bude zaoberať prípravou nášho budúcoročného
valného zhromaždenia. Nosné články
k týmto témam sa snažíme objednávať
u najlepších odborníkov z danej filatelistickej oblasti. Tiež v tomto ročníku chce-
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me zaviesť nové pravidelné
rubriky, informujúce o vydávaní nových slovenských
známok, ako aj známok
našich susedov, prípadne
zberateľsky atraktívnych
krajín. Tu bude našou úlohou nájsť odborníkov pre
vedenie týchto nových rubrík. Verím, že v dohľadnom
čase sa nám to podarí.
Úloha, ako aj celkový charakter Spravodajcu sa meniť nebude. Naďalej bude
jeho hlavným poslaním informovať členskú základňu o dianí vo Zväze, a opačne,
bude ponúkať členskej základni, najmä klubom filatelistov, aby sa podelili
s ostatnými o ich skúsenosti pri organizovaní filatelistického klubového života.
Bude prinášať odborné články zo
všetkých oblastí filatelie. Privítame aj
Vaše postrehy a názory na dianie vo
Zväze, či zo života iných filatelistických
organizácii. Nebudú chýbať ani prezentácie a pozvania na Vami usporiadané
filatelistické akcie, ak nám ich pošlete
v dostatočnom predstihu, to je najneskôr do uzávierky čísla Spravodajcu,
ktoré bude vydané pre Vašou akciou.
Verím, že tieto zmeny prospejú nášmu periodiku a stane sa tak vyhľadávaným zdrojom informácii nie len pre
organizovaných filatelistov, ale aj pre
širokú verejnosť, ktorá si prostredníctvom informácii z neho vytvorí bližší
vzťah k filatelii a možno v budúcnosti
rozšíri naše rady.
Zdeněk Baliga
vedúci redaktor
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU

Milí priatelia a kolegovia filatelisti

D

ovoľte, aby som pokračoval
v kronike činnosti nášho
zväzu a zhrnul najmä aktivity
štvrtého štvrťroka. Máme za
sebou rok 2005. Aký bol?

XXII. Dni filatelie
Rád by som sa vrátil niekoľkými vetami k XXII. Dňom filatelie v Trnave, kde hodnotili
činnosť odborných komisií.
Komisie prispievajú k vytvoreniu vízie
optimálnej emisnej politiky Slovenskej pošty a.s. (SP), poskytujú námety
a podnety k spolupráci so SP, štátnymi
orgánmi a orgánmi miestnej samosprávy. Na jednaní sme sa zhodli, že tvorba
nových tematických exponátov s výraznou spoločenskou objednávkou by sa
mala stať súčasťou spolupráce s orgánmi a inštitúciami miestnej samosprávy.
Získavanie nových členov je nosným
problémom našej organizácie. Potenciálnymi členmi sú najmä mladí ľudia.
Na tomto podujatí bola vyslovená téza
„Filateliu do základných škôl“. Využitie poštových známok vo vyučovaní
dejepisu, prírodopisu, občianskej výchovy, estetiky má svoje opodstatnenie
a mohlo by sa stať súčasťou vyučovania
na základných školách. Komisia mládeže stojí pred veľkou výzvou. Mala by
vytvoriť projekt “Filatelia do základných škôl”, ktorý by sme ponúkli ministerstvu školstva a formou KEGA grantu
požiadali o jeho finančnú podporu.
O tomto zaujímavom podujatí sa môžete viac dozvedieť na webovej stránke
ZSF (www.zsf.chtf.stuba.sk), kde sú
publikované nosné referáty.
2006 / 1

Deň slovenskej
poštovej známky
a filatelie
SP prevzala po dvanástich rokoch od ZSF štafetu
organizovania slávnostného
zhromaždenia pri príležitosti Dňa slovenskej poštovej známky. Bol to príjemný
pocit, prísť do zasadačky
generálneho riaditeľa v Bratislave a byť
hosťom. Tímu Dr. Kyrinovičovej chcem
poďakovať za kultivované prostredie, do
akého nás v mene SP pozvala a za výbornú organizáciu podujatia. Na podujatí
sme mali vzácnych hostí z rakúskeho
filatelistického zväzu, pána Bobera predsedu zväzu, pána Tettinka jeho zástupcu
a pána Straskeho, bývalého pokladníka VÖPh. Pred nedávnom sme spolu
so Slovinským filatelistickým zväzom
a poštami týchto štátov uskutočnili akciu
„Deň otvorených dverí VÖPh“ vo Viedni.
Krátko som sa prihovoril k našim hosťom s pomocou simultánneho prekladu
Mgr. Ondraška. Citujem: „ Milí priatelia,
veľmi si vážime pozvanie nášho zväzu na
Deň otvorených dverí VÖPh 2005, ktoré
nám umožnilo, aby sme sa lepšie spoznali. Je v našom spoločnom záujme urobiť si
pomocou filatelie náš život krajším. Naša
spolupráca vychádza z pocitu vzájomnej potreby, tá filatelistická z možností
získavania zaujímavých filatelistických
položiek, a v ľudskej rovine, z potreby
vzájomne sa obohacovať o poznanie toho
druhého. Veríme, že v blízkej budúcnosti budú naše spoločné akcie pokračovať,
a som presvedčený, že si môžeme byť na-
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STRANA PREDSEDU
vzájom veľmi užitoční. Pri našich ďalších
stretnutiach i prostredníctvom našich časopisov sa budeme informovať o tom, čo
robíme a aké plány máme do budúcnosti.
Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie
a cíťte sa tu ako doma“.
Mal som tú česť odovzdať Cenu Zväzu slovenských filatelistov za rok 2004
pánovi Jánovi Nyékimu, čestnému
predsedovi KF 54-12 z Kežmarku a zlatý Čestný odznak dlhoročnému členovi
výboru, distribútorovi noviniek, neúnavnému organizátorovi klubových
podujatí z KF 53-19 v Žiline pánovi
Eduardovi Hromecovi.

Činnosť zväzu
Rád by som krátko zhrnul udalosti
roka 2005 a pripomenul v skratke tie
najdôležitejšie. Ak by som mal hodnotiť
rok veľmi stručne, bol to „Rok úsporných
opatrení“ v ekonomickej oblasti. Náklady na prevádzku sekretariátu a strediska
novinkovej služby značne stúpli a prinútili Radu ZSF k radikálnym úsporným
opatreniam. Ďakujem tým klubom, ktoré pochopili našu zložitú ekonomickú
situáciu, v ktorej sa nachádzame a podporili chod administratívy zväzu mimoriadnym finančným príspevkom.
Bol aj rokom neobyčajne smutným,
lebo nás opustilo niekoľko vzácnych
osobností a vynikajúcich filatelistov,
ktorí nám budú veľmi chýbať. Nepoznám všetky mená, spomeniem len tie
o ktorých viem: Mgr. Milan Šnirc z Trnavy, Mgr. Ladislav Jambor z Trenčína,
Jozef Hanzlík a Jozef Heinke z Nového
Mesta nad Váhom, František Watzka
z Ružomberku, Vladimír Čižik z Brezna.
V dôsledku úmrtia podpredsedu ZSF
Doc. Jozefa Tekeľa došlo k rekonštrukcii
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Rady, na miesto podpredsedu nastúpil
Mgr. Ján Mička a Rada ďalej efektívne
pracuje v zmysle Stanov zväzu.
Bol aj rokom intenzívnej činnosti.
Novinková služba fungovala bezchybne, priniesla do klubov novinky poštových známok za cca 5.3 milióna korún.
Obchodné podmienky nám umožnili
prevádzku strediska novinkovej služby,
vydávanie časopisu Spravodajca ZSF
i finančne podporovať činnosť klubov.

Spravodajca ZSF
Vydali sme 4 čísla, posledné sme začali distribuovať na Dni slovenskej poštovej známky. Mnoho z toho, čo som spomínal v príhovore tento deň je popísané
práve v tom čísle. Je médiom propagácie
slovenských poštových známok, informátorom, čo sa deje v orgánoch zväzu
i prostriedkom komunikácie medzi
klubmi a členmi navzájom. Máme záujem, aby sa tok informácií stále zlepšoval. Vzhľadom na jeho náklad sa časopis
nedostáva všetkým členom. Navrhujem,
aby sme v spolupráci so SP raz ročne
oslovili každého člena zväzu s dobre pripraveným dotazníkom a zistili, čo si skutočne členovia o organizovanej filatelii
myslia a čo od nej očakávajú. Odpovede
by poskytli orgánom ZSF i SP podklady
pre strategické rozhodnutia.

Výstavy a iné aktivity
Zúčastnili sme sa FEPA výstavy
BRNO 2005 a Kongresu FEPA, ktorý sa
uskutočnil počas tejto výstavy. V spolupráci s Poľským filatelistickým zväzom
sme uskutočnili V. Poľsko-slovenskú filatelistickú výstavu KRAKOW 2005.
Združenie klubov filatelistov (ZKF) regiónu Západné Slovensko uskutočnilo ReSpravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU
gionálnu výstavu v Zbehoch, aktívne sme
sa zúčastnili na II. Bratislavských zberateľských dňoch, kde bol predstavený exponát o činnosti ZSF. V Poľskom kultúrnom stredisku bolo vyhodnotenie Ankety
o najkrajšiu slovenskú poštovú známku
a príležitostnú pečiatku roka 2004.
33. ročník mládežníckej olympiády sa
tiež uskutočnil v Bratislave. Pozoruhodné
boli inaugurácie známok, Úvraťové železnice Čiernohorská železnica a Vychylovka z emisie Technické pamiatky. Činnosť
zväzu bola monitorovaná na webovej
stránke www.zsf.chtf.stuba.sk a za dobu
ročnej existencie mala viac ako 4 tisíc
návštevníkov. Je to pozoruhodné číslo,
ktoré nás zaväzuje venovať sa jej doplňovaniu a aktualizácii omnoho intenzívnejšie ako doteraz.

Zmluva o spolupráci so
Slovenskou poštou a.s.
Som rád, že môžem prehlásiť, že
zmluva bola v roku 2005 obojstranne
splnená. Na základe skúsenosti z roka
2005 sme pripravili modifikovaný text
pre rok 2006. Predmetom zmluvy je
spolupráca pri propagácii a rozvoji organizovanej filatelie, slovenského poštovníctva, slovenských poštových známok,
celín a pečiatok a pri štúdiu poštovej
histórie na území Slovenska. Zmluvné
strany zabezpečia navzájom, i vo svojich
organizáciách, tok informácií z oblasti filatelie a poštovej prevádzky potrebných
pre plnenie predmetu zmluvy. Budú si
pre vzájomné informovanie bezplatne
vymieňať časopisove, knižné a propagačné materiály týkajúce sa filatelie. Vo
svojich odborných časopisoch si vzájomne umožnia zverejňovanie návrhov,
pripomienok, analýz a výsledkov báda2006 / 1

teľskej činnosti a zabezpečia, aby na ne
reagovali kompetentní predstavitelia SP
a funkcionári ZSF. Zmluvné strany sa
ďalej zaväzujú, že budú operatívne riešiť
problémy vzniknuté pri plnení zmluvy
a raz za rok vyhodnotia jej plnenie, spravidla ku Dňu poštovej známky. Zmluva
ďalej obsahuje záväzky zmluvných strán
pri realizácii spoločných projektov, ako
sú realizácia distribúcie noviniek poštových známok a výrobkov SP do KF,
členská prémia ZSF, Anketa o najkrajšiu
známku a príležitostnú pečiatku, propagácia slovenskej pošty a jej aktivít.
Ak zhrniem našu činnosť do jednej
vety: „Bol to dobrý, plodný a úspešný rok.“

Čo nás čaká v roku 2006?
Okrem radostí z našej záľuby, bude
rok 2006 rokom realizácie prijatých projektov. Bude rokom diskusie a vyjasňovanie si pozícii pre budúce rozhodnutia.
Chápeme správne zmysel a poslanie organizovanej filatelie? Aký zväz vlastne
chceme. Nadobudol som pocit, že našim najväčším nepriateľom je pasivita
a ľahostajnosť.
Zmeňme to, je to v našich silách.
Zväz bude takým,
akým si ho urobíme my sami.
V roku 2007 budú valné zhromaždenia
regiónov i ZSF, dobre sa pripravme
v roku 2006 na ich rokovania.
Rád by som poďakoval všetkým, čo
v roku 2005 priložili ruku k dielu a veľmi si želám, aby nás bolo v tomto, i ďalších rokoch, viac.
Váš predseda

7

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 10. decembra 2005 v Bratislave
Rada ZSF prejednala jednotlivé body
programu s týmito závermi:
A) BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o kontrole uznesení Rady
z 15.9.2005
2. Informáciu o plnení úlohy č. 1, 4, 5
3. Správu o ekonomickom vyúčtovaní
roka 2005
4. Predložený predbežný rozpočet na
rok 2006 a prijaté úsporné opatrenia
5. Rozhodnutie ustanovenej komisie, že
laureátom Ceny ZSF za rok 2004 je pán
Ján Nyéki z KF 54-12 v Kežmarku.
B) SCHVAĽUJE
1. Na základe predložených výkazov
o stave členskej základne v zmysle
organizačného poriadku článok 4,
bod 3/c pre dlhodobú pasivitu a neplatenie členských príspevkov rozpúšťa nasledovné kluby filatelistov:
V Bratislave KF 5l-02, 5l-03, 5l-l6,
5l-27, 5l-96, 5l-98
Región Západoslovenský KF 52-03,
52-08, 52-l4, 52-l6, 52-2l, 52-23, 52-28,
52-29, 52-39
Región Stredoslovenský KF 53-l6,
53-33, 53-50
Región Východoslovenský
KF 54-03*, 54-08, 54-26, 54-33,
54-35, 54-36, 54-39.
2. Schvaľuje návrh úsporných opatrení
predložených tajomníkom a hospodárom ZSF na rok 2006 a to v znížení
pracovného úväzku tajomníka a pracovníčok sekretariátu a novinkovej
služby, ako to stojí v zápisnici.
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C) UKLADÁ
1. Pre záverečné hodnotenie hospodárenia za rok 2005 pripraviť podrobné
podklady a zoznam položiek, ktoré boli
vyplatené za minulé roky. Dosiahnutý
hospodársky výsledok previesť z tohtoročného rozpočtu do ďalšieho roku ako
východziu položku hospodárenia. Zahrnúť do hodnotenia aj skutkový stav
konštantných záloh členov ZSF.
Zodp.: hospodár, sekr. T: 28.2.2006
2. Spracovať záverečné odúčtovanie
medzi ZSF a novinkovou službou.
Zodp.: hospodár, sekr. T: 28.2.2006
3. Spracovať účtovnú uzávierku a inventarizáciu zásob majetku ZSF.
Zodp.: hospodár+NS T: 31.1.2006
4. Zabezpečiť nahlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu známku Slovenska r.
2005 Slovenskej pošte do 10.4. 2006.
Zodp.: tajomník ZSF, T: 10.4.2006
5. Upresniť termíny uskutočnenia Dní
filatelie a vyhlásenia výsledkov Ankety o najkrajšiu známku a pečiatku
a miesto konania týchto akcií.
Zodp.: tajomník ZSF, T: 15.1.2006
6. Pozvať laureáta Ceny ZSF p. Nyékiho
na slávnostné odovzdanie ceny pri
príležitosti Dňa známky 18.12.2005.
Zodp.: tajomník ZSF, T: 15.12.2005
7. Zabezpečiť 3 návrhy na poistenie majetku ZSF skladu v Soblahovciach vrátane podmienok pre jeho poistenie.
Zodp.: Ing. Mrva, T: 30.3.2006
*

Rada ZSF opravila toto uznesenie v bode B 1: KF 54-03 nemal byť rozpustený
Spravodajca ZSF
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Poznámky k známkovej tvorbe
2003-2005
Tlačové techniky

Rok

OTr

OTr+HT

OTp

OTp+OF

OF

HT

Automatové známky

Spolu

Prehľad počtu vydaných známok a použitých tlačových techník

2003

1

15

6

9

2

-

3

36

2004

-

-

-

2

23

3

2

30

2005

-

1

2

5

15

-

2

25

2006

-

2

2

4

13

-

-

21

O

fset, ofset, ofset.... Súčasný manažment Slovenskej pošty a.s. /ďalej
SP/ považuje oceľotlač za zastaranú tlačovú techniku. Takto sa vraj vyjadrila aj
Svetová poštová únia v údajnom liste,
na ktorý sa v roku 2003 odvolal vtedajší generálny riaditeľ Dr. Dobrotka na
stretnutí s autormi známok. Pátrali sme
po tomto dokumente prostredníctvom
Pofisu, i cez nadriadený orgán MDPT SR,
ale márne. Položme si však otázku inak
– sú napr. známky rakúskej pošty, alebo
známky francúzske, švédske, české, či
iných krajín, kde je použitá ručná rytina
ZASTARANÉ ? Položím aj konkrétnu
otázku – myslíte si, že minuloročným
známkam s námetom lesných železníc
rytina na kráse pridala alebo ubrala?
Pravda, rytinu resp. rozkresbu treba dokonale ovládať, nemusí sa vždy podariť,
najobtiažnejšia je portrétna rytina – to je
„skúšobný kameň“ kvality rytca.
Slovenská pošta jednoznačne nepovedala aký je hlavný dôvod prechodu
2006 / 1

na ofset – naozaj už spomínaný „kvalitatívny“ alebo ekonomický. Ten druhý
by sa dal pochopiť. Jednu vec pochopím
len ťažko – ak dodávateľom známok nie
je tlačiareň, tak známky alebo celiny
od tohto dodávateľa nemôžu byť lacnejšie ako priamo od tlačiarne – predsa
aj spostredkovateľ má nejaké náklady
a zisk ! Lístky Slovenskej pošte dodávala Rempo s.r.o., ktorá ich dávala tlačiť
v bratislavskej tlačiarni cenín Prompt
a.s.. Známky Slovenskej pošte dodávala
Libra s.r.o., ktorá ich dávala tlačiť (alebo
dotláčať) v pražskej PTC a.s. v anglickej
WSP a neskôr vo francúzskej CSP.
V poslednej súťaži o dodávateľa známok a celín zvíťazila konečne tlačiareň
– budapeštianska Állami Nyomda Nyrt.
/ďalej AN/ (zdroj: www.slposta.sk,
oznámenia a informácie – obstarávanie, 19. 1. 2006). Opäť vznikajú niektoré otázky: Podľa mojich poznatkov na
maďarských poštových lístkoch sa hologram nepoužíva, ale Slovenská pošta
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naďalej počíta s týmto ochranným prvkom. Bude poštové lístky tlačiť AN priamo, alebo ich dá tiež vyrobiť v Prompte?
Doterajšie výplatné známky bude AN
voziť z Prahy, z Anglicka a Francúzska?
Odrazí sa zmena dodávateľa aj na realizácii tohtoročného emisného plánu ?
Počkajme si na odpovede...

Nominálne hodnoty
K nominálnym hodnotám som sa vyjadril neraz (naposledy „Naozaj potrebujeme všetky tieto nominálne hodnoty?“,
Zberateľ 2005/1/8). „Stanovenie potrebných nominálnych hodnôt nových poštových známok v emisnom pláne“ – tak
by mohol znieť názov diplomovej práce
na Katedre pošty Žilinskej univerzity
(ospravedlňujem sa, ak som tipoval názov katedry nesprávne). Mohol by sa vy-

vinúť exaktný algoritmus a počítačový
program, ktorý by zo vstupných údajov
(aktuálne sadzby, štatistika počtu zásielok podľa výšky frankatúry a spôsobu
ich vyplácania - známkami, výplatným
strojom, úverom, stavu zásob známok
a celín podľa nominálnych hodnôt
a pod.) vypočítal potrebné nominálne
hodnoty, množstvo a dátum vydania
známok. Pri analýze by sa prišlo na rôznu „váhu“ (rozumej obľúbenosť) známok
v poštovej prevádzke – inak by na tom
boli známky výplatné, inak „kupónové“,
inak hárčekové. Prejdime ale od želania k realite – pre filatelistov by stačilo,
pokiaľ ešte nie sú schválené zmeny sadzieb, v emisnom pláne uviesť namiesto
konkrétnych hodnôt druh zásielky, pre
ktorú má byť známka vydaná ako sólo
– frankatúra (pozri v tabuľke).

Prehľad počtu nominálnych hodnôt
a ich použitia ako jednoznámkových frankatúr
Nomin.
hodnota

2003

7 Sk
8 Sk
9 Sk
10 Sk

6
1
1
-

11 Sk

2

12 Sk
13 Sk

4
2

14 Sk

4

15 Sk
16 Sk
17 Sk
18 Sk

1
3 1.tr. do 500g
1
?
6 R 2.tr. do 20g

10

2.tr. do 20g
2.tr. do 50g
R príplatok,
sused. št. 2.tr. do 20g
1.tr. do 20g
2.tr. do 500g
ost. št.
Európy - 2.tr.
do 20g

2004
9
3
-

2.tr. do 20g
2.tr. do 50g

-

2005
6
-

2.tr. do 20g

2006
5

-

-

1
-

R príplatok

-

-

3

1.tr. do 20g

-

-

2
1

1.tr. do 20g

1
1
1

1.tr. do 100g

1.tr. do 20g
1.tr. do 50g
1.tr. do 100g

1
1

2.tr. do 50g

1.tr. do 50g
1.tr. do 100g
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Prehľad počtu nominálnych hodnôt
a ich použitia ako jednoznámkových frankatúr
Nomin.
hodnota
19 Sk

2003
-

20 Sk

2

21 Sk

1

22 Sk

1

2004
-

R 2. tr. do
50g
svet – 1.tr.
do 20g
?

2005
2

3

1.tr. do 500g,
R 2.tr. do 20g

1

1

R 2.tr. do 50g

-

-

23 Sk

-

-

24 Sk

-

1

25 Sk

-

-

2

1
R 2.tr. do
100g

1
2

2.tr. do 1kg, R
1. tr. do 20g,
R + doruč. 2.
tr. do 20g

26 Sk

-

1

27 Sk

-

-

28 Sk

-

1

29 Sk

-

-

1

30 Sk

-

-

1

31 Sk

-

-

1

32 Sk

-

-

-

33 Sk

-

1

2006 / 1

ost. št.
Európy – 1.tr.
do 100g

?

1.tr. do 500g
sused. št.
- 1.tr do 20g

2006
1
1

R 2.tr. do 20g
R 2.tr. do
50g, ost.
št. Európy
– 1.tr. do 20g
sused. št.
- 1.tr do 50g
R 2.tr. do
100g, svet
– 1.tr. do 20g

1.tr. do 500g

1

1

sused. št. 2.tr. do 20g
ostatné št.
EÚ - 2.tr. do
20g
R 2.tr. do
50g, ost.
št. Európy
– 1.tr. do 20g

2

svet – 1.tr.
do 20g

-

-

-

1

R 2.tr. do
100g

1

sused. št. 2.tr. do 20g

1

R 1.tr. do 50g

1

1

sused. št.
- 2.tr. do
100g
R 1.tr. do 50g
2.tr. do 1kg,
ostatné št.
Európy
– 1.tr. do 50g
R + doručenka 2. tr.
do 20g, R 1.
tr. do 100g

?

-

1

2.tr. do 1kg,
R 1.tr. do
100g

1

R 1.tr. do
500g

-
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Prehľad počtu nominálnych hodnôt
a ich použitia ako jednoznámkových frankatúr
Nomin.
hodnota

2003

2004

2005
ostatné št.
EÚ – 2.tr. do
100g
R + doručenka 2. tr.
do 500g

2006

34 Sk

-

1

svet – 2.tr. do
100g

1

35 Sk

-

1

?

1

37 Sk

-

-

-

1

38 Sk

-

-

-

1

60 Sk
100 Sk
Spolu

1
36

25

21

?

1
30

?

-

1

1.tr. do 1kg
R + doručenka 2. tr. do
100g
R príplatok
do zahr.

skratka: R= doporučene
Jednoznámkové frankatúry majú svoju logiku – priemerné výrobné náklady
na jednu známku sú nižšie ako priemerné výrobné náklady na dve alebo viacero
známok. Možno, keby sme vzali do úvahy
nie priemerné ale konkrétne, skutočné
náklady, tak napr. jedna známka emisie
„Umenie“ by mala vyššiu obstarávaciu
cenu ako niekoľko výplatných známok
dohromady. Lenže životnosť poplatkov
je u nás približne jeden rok, poplatky
sa menia tak rýchlo, že ak niektoré nominálne hodnoty vyjdú uprostred alebo
na konci daného tarifného obdobia, tak
ich „životnosť“ (ako „sólo – frankatúr“)
je iba niekoľko mesiacov a v ďalšom tarifnom období ich ako sólo – frankatúry
nemožno použiť. Napr. známka č. 367
„Deň poštovej známky“ 15 Sk vydaná
25.11.2005 (15 Sk = list 1. triedy do 20 g)
mala životnosť ako sólo – frankatúra päť
týždňov. Faktor úspory nákladov sa strá-
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ca, pretože po zmene poplatkov zväčša
známky prechádzajú zo skupiny „jednoznámkových“ do skupiny „neaktuálnych
nominálnych hodnôt“, ktoré pošty neobjednávajú a TÚP Bratislava ich skladuje
bez odbytu, prípadne distribuuje „z moci
úradnej“ aby tam nezaberali miesto. Ku
koncu tarifného obdobia by mali vychádzať známky s nominálnymi hodnotami
použiteľnými v nasledujúcom období.
Vysoké nominálne hodnoty sú pre
poštovú prevádzku potrebné (pri porovnávaní napr. s Českom treba vziať do úvahy, že na Slovensku máme iba výplatné
stroje, ale nemáme Aposty). TÚP naďalej
z Prahy objednáva doteraz vydané výplatné známky (pozri nižšie v tabuľke). Kuriózna situácia nastala, keď pred vydaním
30 Sk známky „Bienále ilustrácií 2005“
bola dotlačená 30 Sk známka „Zvolen“.
Známky tlačené OTp majú vysoký,
až sa tlačí na jazyk výraz „trestný“ noSpravodajca ZSF
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minál, dopadajúci na zberateľov. Alebo
predpokladá snáď SP, že napr. známka 31 Sk z hárčeka „Kone“ bude bežne
používaná ako sólo frankatúra – t.j. na
doporučené listy s doručenkou 2. tr. do
20 g (čo sú takmer výhradne úradné
alebo súdne zásielky) alebo doporučené
listy 1. tr. do 100 g (prevažne v úradnej alebo podnikovej korešpondencii)?
Naozaj si vydavateľ myslí, že na súde
sa budú zaoberať s vytrhávaním jednej
známky z hárčeka ?
Vysoké nominálne hodnoty a celková vysoká hodnota ročníka známok odvádzajú zberateľov od zbierania (koľko
máme členov v ekonomicky aktívnom
veku, koľko dôchodcov, koľko mladých
filatelistov). Myslím si, že by sme aj rešpektovali vysoké nominále niektorých
známok, ak by sme ako stáli abonenti
dostali určitú „pridanú hodnotu“ – jednak v podobe esteticky krásnej známky
a tiež v podobe jej finančného zhodnotenia. A tu je veľký problém ! Veľká väčšina
emisií vydaných od roku 1993 je v Bratislave v Pofise (a ak si objednáte aj na
takmer 100 ďalších vybraných poštách)
stále k dispozícii za nominálnu hodnotu !
Riešenie tohto problému bolo Slovenskej
pošte ponúknuté v mojom príspevku na
Dňoch filatelie v Bratislave.

Poznatky o ofsetových
a hĺbkotlačových
známkach tlačených vo
WSP a CSP
V nasledujúcej tabuľke je uvedený súhrn poznatkov o ofsetových a hĺbkotlačových známkach tlačených vo WSP a CSP:
druh známky a plánovaný náklad, tlačová technika a farebnosť, rozmery a for2006 / 1

máty známok, tlačové úpravy a tlačové
formy, ochranné prvky a archívne materiály Poštového múzea. U väčšiny známok Poštové múzeum archivuje spolu
s filmami aj tlačové dosky. Za pozornosť
stojí meniaci sa (klesajúci) počet ochranných prvkov (vyšší počet pravdepodobne
zvyšuje obstarávaciu cenu známok) (viď.
tabuľka na strane 14-17).

Formáty známok
a tlačové úpravy
Hĺbkotlačové známky boli vydané
v troch rôznych formátoch (v tabuľke
H1 až H3), samolepiace známky tiež
v troch rôznych formátoch (S1 – S3)
a ofsetové známky až v 32 rôznych formátoch (O1 – O32)!
Ako som už napísal inde („Bohužiaľ,
sú to slovenské známky...“, Zberateľ
2005/12/26) Slovenská pošta zrejme
chcela zachovať doterajšie „pražské“
formáty známok. Z „Opravy údajov
o rozmeroch poštových známok vydaných v roku 2004“ (Poštový vestník
č. 30/2004, opatrenie č. 314), možno
dedukovať, že anglická tlačiareň pochopila objednané rozmery nie ako rozmery obrazu známok, ale ako rozmery
známok vrátane perforácie. V budúcom
roku zrejme prejdeme na „maďarské“
formáty známok.
Pokiaľ ide o tlačové úpravy – chvalabohu, nedočkali sme sa excesov, ktoré
produkuje mnoho európskych krajín
s cieľom získať „jednorazových“ zberateľov. Ak môžem, odporúčal by som
Slovenskej pošte eliminovať upravené
tlačové listy (s kupónmi alebo bez nich)
a namiesto nich vydávať 10-bloky, ktoré sú pre poštové použitie vhodnejšie
a praktickejšie.
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14

prílež.,
500 tis.

prílež.,
1 mil.

prílež.,
1 mil.
prílež.,
1 mil.

prílež.,
10 mil.

321 Veľká noc 2004
– Kraslica 8 Sk

322 Krásy našej vlasti
– Svadobné kroje 15 Sk
323 Krásy našej vlasti
– Svadobné kroje 28 SK

324 Europa 2004
– Prázdniny 20 Sk

4-farebná
HT, WSP

5-farebný
OF, WSP
5-farebný
OF, WSP

4-farebný
OF, WSP

5-farebný
OF, WSP

výplatná, 4-farebná
25 mil. HT, WSP

320 Kvet s personalizovaným kupónom 9 Sk

319 Kvet 8 Sk

318 Valentín – srdiečko
8 Sk

4-farebná
HT + RT,
WSP

24x20
O2

317 Liptovský Mikuláš výplatná, 4-farebný
9 Sk
5 mil.
OF, WSP

prílež.,
3 mil.

23x30
S1

6-farebný
OF, WSP

30x17
H3

24x30
O4
24x30
O4

22x26
S2

30x22,5
O3

19x23
H2

24x30,75
H1

50x40
O1

Rozmery
v mm

prílež.,
1,8 mil.

307 Ján Pavol II. 12 Sk

297 3. miesto na MS
v hokeji 20 Sk

Tlačová
technika,
tlačiareň

4-farebný
OF, WSP

Číslo, názov emisie
a nominálna hodnota

100 ZP
TF ?

50 ZP
TF 2+2 PL
50 ZP
TF 2+2 PL

ZZ, 10 ZP
TF 18 ZZ

8 ZP+8 K
TF 9 PL

100 ZP
TF ?

50 ZP
TF ?

50 ZP
TF 8 PL

H, 4 ZP
TF 18 H

4 ZP
TF 6 PL

BP
BP

BP

131/4
14:141/4, jeden
elipsovitý
otvor vo zvislej perforácii

v hmote
papiera
v hmote
papiera
natlačené
luminiscenčnou
farbou

-

OZ,
samolepciaci
131/4

výsek 141/2

-

natlačené
luminiscenčnou
farbou

hĺbkotlačový-rytý

stochastický
stochastický

obyčajný

stochastický

hĺbkotlačový-rytý

hĺbkotlačový-rytý

natlačené
luminiscenčnou
farbou

-

áno

áno

áno

áno

-

-

áno

-

stochastický

-

obyčajný

Mikrotlač

obyčajný,
na známke
stochastický

Raster

-

-

-

Vlákna
v papieri

OZ

BP

143/4:14, dva
elipsovité
otvory vo
zvislej perforácii
131/4

BP

OZ

OZ

BP

113/4

141/4:14

výsek 143/4

131/2

Úprava PL,
Rozmer
Druh
TF
zúbkovania papiera

Prehľad poznatkov o ofsetových a hĺbkotlačových známkach

Druh
známky,
plánovaný
náklad
prílež.,
200 tis.

-

áno

áno

-

áno

áno

-

áno

-

-

-

filmy

filmy

filmy

filmy

-

PL so
širšími
okrajmi

filmy,
nezúbkovaný PL

filmy

filmy

Luminis- Materiály
cenčná
v Pošt.
farba
múzeu
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5-farebný
OF, WSP

5-farebný
OF, WSP
5-farebný
OF, WSP
5-farebný
OF, CSP

OF, WSP

prílež.,
200 tis.

prílež.,
1 mil.
prílež.,
2 mil.
prílež.,
4 mil.

prílež.,
60 tis.

prílež.,
60 tis.

338 Atény 2004 – Slovenskí medailisti 8 Sk

339 Atény 2004 – Slovenskí medailisti 8 Sk

OF, WSP

5-farebný
OF, WSP

337 Vianoce 2004 8 Sk

Rozmery
v mm

50x26,5
S3

50x26,5
S3

45x32,25
O12
26x33,75
O13
33,75x26
O14

42x28
O11

42x28
O11

6-farebný 40x26,5
OF, WSP
O5
4-farebný 25,75x31,75
OF, WSP
O6
5-farebný 30x22,5
OF, WSP
O7
5-farebný
42x22
OF, WSP
O8
4-farebný
21,5x26
OF, WSP
O9
5-farebný 42,5x25,5
OF, WSP
O10

Tlačová
technika,
tlačiareň

ZZ, 6 ZP
TF ?

ZZ, 6 ZP
TF ?

50 ZP
TF 2 PL
50 ZP
TF 4 PL
50 ZP
TF ?

8 ZP
TF 4+4 PL

8 ZP
TF 4+4 PL

10 ZP
TF 8 PL
50 ZP
TF 3 PL
50 ZP
TF 3 PL
50 ZP
TF 2 PL
100 ZP
TF 2 PL
50 ZP
TF 2 PL
BP
BP
BP

131/4:131/4
13
14

výsek 121/2

výsek 121/2

BP,
samolepciaci
BP,
samolepciaci

BP

BP

13
13

BP

BP

131/4:13

131/4:131/2

BP

BP

131/4

131/4:131/2

BP

BP

14:133/4

131/2

Úprava PL,
Rozmer
Druh
TF
zúbkovania papiera

stochastický

na zadnej
strane

stochastický
stochastický

v hmote
papiera

stochastický
stochastický
stochastický
v hmote
papiera

-

-

-

na zadnej
strane

na zadnej
strane
na zadnej
strane

stochastický

stochastický
stochastický
stochastický
stochastický

na zadnej
strane
-

obyčajný

stochastický

Raster

-

-

Vlákna
v papieri

Prehľad poznatkov o ofsetových a hĺbkotlačových známkach

prílež.,
200 tis.

325 Vstup do Európskej
únie 18 Sk
326 Vstup do NATO
60 Sk
327 Deduško z Večerníčka 8 Sk
328 Letné OH/Paralympiáda 34 Sk
329 Prezident SR Ivan
Gašparovič 8 Sk
330 Lesy SR – Dobročský prales 12 Sk
331 Technické pamiatky
– Tatranský omnibus
14 Sk
332 Technické pamiatky
– Špaňodolinský banský vodovod 24 Sk
333 Pltníci na Dunajci
21 Sk
334 Rímske légie
v Trenčíne 26 Sk

Číslo, názov emisie
a nominálna hodnota

Druh
známky,
plánovaný
náklad
prílež.,
300 tis.
výplatná,
1 mil.
prílež.,
1 mil.
prílež.,
500 tis.
výplatná,
2 mil.
prílež.,
800 tis.

-

-

áno

áno

áno

áno

áno
áno

áno

áno

áno

áno

-

-

áno

áno

áno

-

-

-

filmy

filmy

filmy

filmy

filmy

filmy

filmy

filmy

filmy

filmy

Luminis- Materiály
cenčná
v Pošt.
farba
múzeu

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Mikrotlač
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prílež.,
60 tis.

prílež.,
60 tis.

prílež.,
60 tis.

341 Atény 2004 – Slovenskí medailisti 14 Sk

342 Atény 2004 – Slovenskí medailisti 20 Sk

343 Atény 2004 – Slovenskí medailisti 20 Sk

344 Deň poštovej známvýplatná,
ky – História poštovej
5 mil.
dopravy 9 Sk
výplatná,
345 Valentín 2005 9 Sk
3 mil.
výplatná,
346 Rodina 9 Sk
6 mil.
347 Banská Bystrica
prílež.,
– 750. výročie 16 Sk
300 tis.
348 Slovakia Summit
prílež.,
2005 25 Sk
200 tis.
výplatná,
349 Veľká noc 2005 9 Sk
1,5 mil.
350 Zdenka Schelingo- prílež.,
vá 24 Sk
140 tis.
výplatná,
352 Cyklistika 22 Sk
500 tis.
353 Europa 2005 – Gas- prílež.,
tronómia 19 Sk
500 tis.

prílež.,
60 tis.

340 Atény 2004 – Slovenskí medailisti 14 Sk

Číslo, názov emisie
a nominálna hodnota

24x28,5
O16
24x27,5
O32
35x44
O18
40x26
O19
28x34
O26

5-farebný
OF, CSP
5-farebný
OF, CSP
5-farebný
OF, CSP
5-farebný
OF, CSP
5-farebný
OF, CSP
5-farebný
OF, CSP
5-farebný
OF, CSP
5-farebný
OF, CSP
28x34
O26
44x27,75
O22

28x45

23x26
O15

50x26,5
S3

50x26,5
S3

50x26,5
S3

50x26,5
S3

5-farebný
OF, CSP

OF, WSP

OF, WSP

OF, WSP

OF, WSP

Rozmery
v mm

100 ZP
TF ?
100 ZP
TF ?
50 ZP
TF ?
50 ZP
TF 2 PL
50 ZP
TF 2 PL
H, 1 ZP
TF 25 H
50 ZP
TF 2 PL
8 ZP
TF 12 PL

50 ZP
TF ?

ZZ, 6 ZP
TF ?

ZZ, 6 ZP
TF ?

ZZ, 6 ZP
TF ?

ZZ, 6 ZP
TF ?

BP
BP

131/2
133/4

BP

BP

13

13:131/4

BP

133/4

BP

BP

131/4:13

131/2

BP

BP

BP,
samolepciaci
BP,
samolepciaci
BP,
samolepciaci
BP,
samolepciaci

131/4

13

výsek 121/2

výsek 121/2

výsek 121/2

výsek 121/2

Úprava PL,
Rozmer
Druh
TF
zúbkovania papiera

stochastický
stochastický

v hmote
papiera
v hmote
papiera

-

-

-

-

-

-

-

-

stochastický
stochastický
stochastický
stochastický
stochastický
stochastický
stochastický
stochastický

stochastický

stochastický

v hmote
papiera

-

stochastický

Raster

v hmote
papiera

Vlákna
v papieri

Prehľad poznatkov o ofsetových a hĺbkotlačových známkach

Druh
Tlačová
známky,
technika,
plánovaný
tlačiareň
náklad

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

-

-

-

-

Mikrotlač

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

filmy

filmy

filmy

filmy

filmy

-

-

-

-

-

-

-

-

Luminis- Materiály
cenčná
v Pošt.
farba
múzeu
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24x27,5
O32
24x27,5
O32
42x28
O31
26,75x34
O30
42x28
O31
24x27,5
O32

výplatná, 5-farebný
1 mil.
OF, CSP

366 Vianoce 2005 – Tra- výplatná, 5-farebný
ja králi 9 Sk
4 mil.
OF, CSP
367 Deň poštovej znám- prílež., 5-farebný
ky 15 Sk
300 tis.
OF, CSP
368 Osobnosti
prílež., 5-farebný
– K. Kuzmány 16 Sk
1 mil.
OF, CSP
prílež., 5-farebný
369 ZOH Turín 21 Sk
510 tis.
OF, CSP
výplatná, 5-farebný
370 Poprad 23 Sk
2 mil.
OF, CSP

SPONZOR

ZSF

26,75x34
O30
34x28
O26
28x34
O26
28x34
O26

5-farebný
OF, CSP
5-farebný
OF, CSP
5-farebný
OF, CSP
5-farebný
OF, CSP

358 Holíč 22 Sk

Rozmery
v mm
50 ZP
TF 2 PL
50 ZP
TF 4 PL
50 ZP
TF 4 PL
50 ZP
TF 4 PL
100 ZP
TF 1 PL,
2 PL
100 ZP
TF 2 PL
30ZP+30K
TF 2 PL
50 ZP
TF ?
30ZP+30K
TF ?
100 ZP
TF ?
BP
BP

131/2
131/2

BP
BP
BP
BP

131/4:131/2
131/2
131/4:131/2
131/4:13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vlákna
v papieri

obyčajný

obyčajný

obyčajný

obyčajný

obyčajný

stochastický

stochastický
stochastický
stochastický
stochastický

Raster

áno

áno

áno

áno

áno

áno

-

áno

áno

áno

Mikrotlač

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

?

?

?

filmy

filmy

filmy

filmy

filmy

filmy

filmy

Luminis- Materiály
cenčná
v Pošt.
farba
múzeu

Ing. Miroslav Gerec
predseda komisie slovenskej a čs. známky
dokončenie príspevku uverejníme v budúcom čísle

BP

131/4:13

BP

BP

131/2

131/4:13

BP

131/2

Úprava PL,
Rozmer
Druh
TF
zúbkovania papiera

Prehľad poznatkov o ofsetových a hĺbkotlačových známkach

Tlačová
technika,
tlačiareň

Druh
Číslo, názov emisie
známky,
a nominálna hodnota plánovaný
náklad
354 Bratislavský mier výplatná,
23 Sk
800 tis.
355 Svetový rok fyziky prílež.,
– Dionýz Ilkovič 18 Sk
1 mil.
356 Detská známka
výplatná,
2005 9 Sk
2 mil.
357 Bienále ilustrácií
prílež.,
Bratislava 30 Sk
2 mil.

Z ODBORNÝCH KOMISII ZSF
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MAXIMAFILIA
– progresívny odbor filatelie

K

eď bola 28. apríla 1998 ustanovená
Odborná skupina maximafilie Slovenska, nemohli sme hovoriť ani o tom,
že začíname na zelenej lúke, lebo nebolo ani tej lúky, ani zelenej farby. Bolo len
nič a traja odhodlaní odvážlivci.
Za uplynulých 7 rokov sa počet zberateľov analógových pohľadníc zvýšil
na 36, ktorí vytvorili 14 výstavných exponátov, s ktorými sa zúčastnili na 20
výstavách, z čoho bolo 7 výstav v zahraničí.
Je jasné, že sme dieru do sveta neurobili, ale na Európskom šampionáte
maximafilie v Corbeil - Essonnes vo
Francúzsku, viala medzi pätnástimi
štátnymi zástavami aj zástava slovenská a medzi 101 exponátmi z celej Európy bol aj exponát zo Slovenska.
Na tejto výstave sa vhodným spôsobom prezentovala aj Slovenská pošta,
ktorej odbor obchodu a marketingu zaslal pre každého vystavovateľa darček
vo forme ozdobnej úpravy najkrajšej
slovenskej známky roku 2004 spolu
s FDC.
Tento počin Slovenskej pošty bol
účastníkmi výstavy vysoko hodnotený. Za tento pozitívny prístup Slovenskej pošty vyslovujem aj touto formou
úprimné poďakovanie.
Návštevnosť výstavy verejnosťou
bola veľká, na naše pomery nepredstaviteľná. Účasť zástupcov verejnoprávnych zložiek, mesta, kraja, ministerstva,
početných zástupcov Zväzu francúzskych filatelistov, ba i zástupcov predsedníctva Medzinárodnej filatelistickej
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asociácie (FIP), akcentovali význam
tohto podujatia.
K výstave v Corbeil – Essonnes ešte
toľko, že sme tam absolvovali vysokú školu maximafilie, nadviazali sme
mnohé priateľské i odborné kontakty
a získali sme ďalšie impulzy do nastávajúcej tvorivej práce.
Ale aby som sledoval motto tohto
sedenia: aktivita – každý na svojom
úseku.
To, že sme za 7 rokov zvýšili záujem
o maximafiliu z troch na 36 členov,
teda 12-krát bolo možné len aktívnym
prístupom ku každému potencionálnemu záujemcovi a neustálym kontaktom
s ním.
Robili sme to formou informačného
spravodajcu MAXIMAFILIA, ktorých
sme vydali 14 čísiel. Ďalšie vzdelávanie
sme zabezpečili vydaním brožúrky:
Rukoväť pre zberateľov analógových
pohľadníc, ktorú dostal každý náš
člen. Všade, kde bol záujem sme vykonali odbornú prednášku s ukážkami.
Tak tomu bolo v Košiciach (3x), v Leviciach, v Poprade a v Trnave. Listy, ktoré sme poslali našim členom spočítané
nemáme.
Uvedené výsledky boli dielom kolektívnej spolupráce vedenia Odbornej skupiny, ale získavali sme aj cenné
impulzy od našich aktívnych členov
a aj zo zahraničia. Nech to nie je posudzované ako samochvála, ale mienil som poukázať na to, že diaľkový
pochod sa začína prvým krokom, po
ktorom musia nasledovať kroky ďalSpravodajca ZSF
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šie, po cestách i necestách, až samému
cieľu.
Cieľom má byť dobrovoľné spoločenstvo, spolok, klub, zväz, v ktorom sú si
všetci členovia rovní, ktorí si navzájom

pomáhajú, tešia sa z úspechu každého
jednotlivca a tak aj z úspechu celého
kolektívu.
MVDr. Július Molnár, CSc.
vedúci Odbornej skupiny maximafilie
Slovenska

Cena ZSF pre rok 2004

K

omisia ZSF pre udeľovanie Ceny ZSF, za
predsedníctva Mgr. Jána
Mičku väčšinou hlasov rozhodla, že laureátom Ceny
ZSF pre rok 2004 sa stal Ján
Nyéki, čestný predseda KF 54
– 12 z Kežmarku.
Meno laureáta je filatelistickej verejnosti dobre známe, preto mi dovoľte, aby som
predstavil len jeho krátke filatelistické
„curricilum vitae“.
V roku 2006 je 60. výročie, ako sa
jeho meno zjavilo v evidencii vtedajšieho Zväzu slovenských filatelistov
a odvtedy sa zapájal do organizátorskej, vystavovateľskej a publikačnej
činnosti zväzu. Ako delegát ustanovujúceho zjazdu terajšieho ZSF v roku
1969 je jeho zakladajúcim členom. Za
všestrannú činnosť vo zväze bol v roku 1987 vyznamenaný Zlatým čestným odznakom ZSF. V rokoch 1990
- 1997 pôsobil ako podpredseda ZSF
pre vnútro zväzovú činnosť.
Trvalo pôsobí v Kežmarku, kde bol
38 rokov predsedom klubu, rovnaký
počet rokov sa venoval krúžku mladých filatelistov v materskom klube.
Členovia klubu si v roku 2004 ocenili
2006 / 1

jeho celoživotnú činnosť
zvolením za čestného
predsedu a návrhom na
udelenie Ceny ZSF.
Pán Nyéki patrí k významným
slovenským
vystavovateľom. Spomeniem exponát na vianočnú tematiku „Neviem či je
to zázrak“ alebo, veľkou
striebornou medailou ocenený exponát „Kapitoly z kroniky socialistického športu Rumunska“ alebo, veľkou
pozlátenou medailou ocenený exponát
„Povodie Popradu“ na Medzinárodnej
výstave v Poľsku. Ako publicista prispieva do časopisov Zberateľ, Spravodajca ZSF, Filatelie a klubového periodika Kežmarská filatelia.
Ocenenie, ktoré dnes dostáva na
Deň slovenskej poštovej známky 2005
bude v rukách zberateľa, neúnavného
propagátora filatelie a slovenskej poštovej známky.
Gratulujeme mu v mene širokej rodiny slovenských filatelistov nie len
k oceneniu ale aj k jeho 75. narodeninám, a želáme mu pevné zdravie a ešte mnoho filatelistických úspechov.
Ľubomír Floch
predseda ZSF
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Viete, že?

N

a slávnostnom zhromaždení 18.12.
2005, pri príležitosti Dňa slovenskej poštovej známky boli vyhlásené
Ing. J. Brichtovou, riaditeľkou odboru
pošty Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií ceny ministra za známkovú tvorbu pre rok 2005.
• Cenu za najlepší výtvarný návrh
získal akad. maliar Peter Augustovič za stvárnenie známky č.367
vydanej ku Dňu poštovej známky.
2. Cenu za najlepšiu rytinu získal
Mgr. Arnold Feke za rytecký prepis Rembrandtovho obrazu „Večera
v Emauzoch“ (1654) z emisie Umenie (č.364). Cenu za najkrajšiu poštovú známku roka získal František
Horniak za prepis surrealistického
obrazu Karola Barona z cyklu „Zázračnosť zátiší V“ (1972) do známkovej podoby (č.365).
• Po prvý raz bola udelená Cena generálneho riaditeľa Slovenskej pošty
a.s., ktorú získal akad. maliar Peter
Augustovič za vytvorenie známky
č.367 „Deň poštovej známky“. Blahoželáme všetkým oceneným umelcom a v budúcnosti im želáme mnoho úspešných tvorivých činov.
• Novoročný pozdrav Ministerstva
dopravy pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky a jeho ministra Pavla Prokopoviča, zobrazujúci
vianočný motív vytlačený viacfarebnou reliéfnou tlačou, bol zasielaný
v obálke služobnej celiny, na ktorej
je vytlačená viacfarebným ofsetom
známka č.362 „Čiernohorská železnica“ bez výplatnej hodnoty, z emisie Technické pamiatky. Dvojriad-

20

kový nápis Service des Postes - Vec
poštovej služby v modrej farbe je
umiestnený pod známkou.Novoročenku v náklade 2 550 kusov vytlačil TAB s.r.o. Bratislava.

•

•

Slovenská pošta a.s. rozposielala novoročné pozdravy tiež ako „Vec poštovej služby“ pre tento účel zhotovených obálkach. Prvý variant obálky
(náklad 12 000 kusov) má klasický
čierny odtlačok nápisu „Vec poštovej
služby“ bez známky a obálka má vľavo hore odosielateľa: „Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica“. Vľavo dole je
reliéfny odtlačok štylizovanej kresby.
Časť svojich novoročných pozdravov
v tejto obálke odoslal aj generálny
riaditeľ SP a.s. opatrenej na rubovej
strane textom: Ján Ptačin, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenskej pošty a.s.
Druhý typ obálky, na ktorej je ofsetom vytlačená známka č.364 s reprodukciou Rembrandtovho obrazu
„Večera v Emauzoch“ (1654) bez
výplatnej hodnoty, vydanou v emisii
Spravodajca ZSF
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•

Umenie 2005, má nápis „Service des
Postes - Vec poštovej služby“ zabudovaný do ľavého a pravého zvislého
okraja známky. Existujú dve varianty obálky, bez textu na zadnej strane
obálky ( náklad 2 700 kusov) a druhý
s textom: Ján Ptačin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej pošty a.s. (400 kusov). Treba
povedať, že existujú aj dva rozdielne
novoročné pozdravy, pôsobivé grafiky vytvorené majstrom Cigánikom,
s vlastnoručnými podpismi autora
a generálneho riaditeľa. Sú vytlačené
z rytiny v tlačiarni TAB, s.r.o. Bratislava. Zberatelia celín, celistvostí a malých grafických listov majú možnosť
rozšíriť svoje zbierky o atraktívne
položky. Je to prvý raz čo SP vydala
takúto mimoriadne peknú služobnú
celinu a veríme, že bude to každý rok
opakovať.
Slovenská pošta a.s. prepravila a doručila v roku 2004 spolu 360 960 153
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listových a balíkových zásielok 1 a 2
triedy.
• Od 1.apríla 2005 uviedla na trh inovovanú službu „EMS Slovensko“,
ktorá vznikla zlúčením EMS a Obchodného balíka v tuzemskom styku. Službu poskytuje 166 pôšt, zásielky sú doručené nasledujúci deň
(D+1), alebo za príplatok, v ten istý
deň (D+0). Je možné doručiť balík
až do 50 kg, opakované doručenie
zásielok je zdarma, druhé doručenie
za poplatok. Sobotné doručovanie
je len vo vybraných mestách (pozri
www.posta.sk)
• Pre rok 2006 sú schválené nasledujúce projekty ZSF
1. Projekty celoštátneho významu, ktoré sú financované z rozpočtu ZSF.
- Distribúcia poštových cenín a filatelistických výrobkov, Spravodajca
ZSF
- Anketa o najkrajšiu známku a príležitostnú pečiatku roka, XXIII. Dni
filatelie Slovenska
- Deň slovenskej poštovej známky,
Získavanie sponzorov pre ZSF, Filatelia a mládež
- Deň otvorených dverí ZSF na III.
BDZ v Bratislave.
2. Projekty regionálneho rozsahu, ktoré
sú financované z rozpočtov ZKF.
- Zväzové vzdelávanie, Tvorba nových
exponátov, Deň slovenskej poštovej
známky, (ZKF Východné Slovensko). Výstavy: POPRADFILA 2006,
Výstava III. stupňa, NITRA 2006
Výstava II stupňa.
• Členovia ZSF sa v roku 2006 zúčastnia na troch svetových filatelistických výstavách pod FIP záštitou.
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Pre výstavu WASHINGTON ´06
(27.5. – 3.6.) je komisárom Doc. Ľubomír Floch, pre výstavu ESPAŇA
´06 (7.10. – 13.10.) RNDr. Vojtech
Jankovič a pre Svetovú výstavu mládeže BELGICA 2006 (16.11. – 20.11)
MUDr. Peter Osuský.
Svetová výstava poštových známok PRAGA 2008 pod patronátom
FIP sa uskutoční v septembri 2008
v Prahe. Výkonný výbor Svazu českých filatelistov ustanovil základný
realizačný tím výstavy, v ktorom
predsedom organizačného výboru
je Ing. Vít Vaníček a generálnym komisárom je Mgr. Mirek Langhammer. Svaz českých filatelistov má
novú internetovú stránku www.informce-scf.cz na ktorej sa postupne
budú objavovať informácie o výstave a neskôr na samostatnej webovej
stránke výstavy.
Zväz rakúskych filatelistov VÖPh
a rakúska pošta usporiadajú v roku 2008 Európsku filatelistickú výstavu WIPA 2008 pod patronátom
FEPA vo Viedni (www.voeph.at).
Svetové združenie autorov a odborných žurnalistov vo filatelii (AIJP
Association International des Journalistes Philatelique) člen WADP
má novú web stránku www.aijp.org
Členovia AIJP získajú od roku 2006
tri krát do roka cez internet časopis
News. Doteraz vychádzal News len
v nemčine, od novembra 2005 vychádza i v angličtine.
WIPA Grand Prix 2004 išla do Ruska.
Odborná porota udelila 11. januára
2006 Veľkú cenu WIPA 2004 ruskému tlačovému listu o 12 známkach
(3 x 4 známok) zobrazujúceho dva-

•

•

•

•

násť znakov Zverokruhu. Porota vyberala z 84 nominovaných známok,
druhé miesto získala známka z Lichtensteinska, o tretie až piate miesto
sa delili známky z Fínska, Českej republiky a Ukrajiny, 6.miesto získala
známka Islandu, siedme známka
Färöerských ostrovov, o ôsme až desiate miesto sa podelili Rumunsko,
Thajsko a Singapur.
V dňoch 4.-6. mája 2006 sa uskutočnia v Nemecku (Essen) Majstrovstvá
Európy v Tematickej filatelii. Súťažiť
budú Dr. Osuský a Dr. Jankovič.
Klub filatelistov 52-32 Malacky oslávi v roku 2006 – 800-sté výročie od
prvej písomnej zmienky o meste
Malacky. Pri tejto príležitosti usporiada výstavu poštových známok,
zabezpečí vydanie oficiálnej celiny
s námetom Malaciek, k dispozícii
bude príležitostná pečiatka, uskutoční sa burza a bohatý bude aj
sprievodný program, ktorý bude realizovaný v septembri 2006.
MABÉOSZ – Zväz maďarských filatelistov usporiada v dňoch 24.26.6.2006 Medzinárodnú výstavu
poštových známok HUNFILA 2006

V dňoch 9. a 10. júna sa uskutoční III. Medzinárodný zberateľský
veľtrh vo Výstavnom a kongresovom centre areálu Incheba (Viedenská cesta 3-7) v Bratislave.
Spravodajca ZSF

ZSF INFORMUJE
Na veľtrhu budú zastúpené nasledujúce zberateľské odbory:
filatelia, filokartia, filumenistika,
minerály a drobné starožitnosti.
Účasť Zväzu slovenských filatelistov
je po prvý raz koncipovaná ako I. Dni
otvorených dverí ZSF. Vo výstavnej
hale sa bude nachádzať stánok ZSF,
v ktorom budete môcť počas veľtrhu
získať aktuálne informácie o dianí

vo Zväze, zapožičať si katalógy, nechať bezplatne overiť známky Slovenskej republiky 1939-1945 a zakúpiť
filatelistický tovar zo zásob Strediska
novinkovej služby ZSF.
Srdečne Vás pozývame, čitateľov
Spravodajcu ZSF i všetkých členov
ZSF na veľtrh a na návštevu našeho
stánku.
(ljf)

VEĽTRŽNÉ STRETNUTIE
ZBERATEĽOV

V

dňoch 7.-8. apríla 2006 v Brne, Výstavisko, pavilón A, sa uskutoční
veľtržné stretnutie zberateľov v zberateľských odboroch: poštové známky,
pohľadnice, celistvosti, mince, bankovky, telefónne karty a iné. Otvorené od
9.00 hod. do 17.30 hod. Cena jedného
stola na jeden deň je 450,- Kč. Objed-

návky stolov: KF A. Muchy, Orlí 30,
602 00 Brno, E-mail: kloubec@volny.cz
Vstupné na jeden deň je 10,- Kč. Mládež
do 15 rokov vstup zdarma. Občerstvenie a obedy zaistené v blízkej jedálni
pavilónu. Doprava od vlakovej stanice
električkou č. 1. Vjazd do areálu pre
osobné auto je 180,- Kč.

ZBEHY 2005 postrehy pozorovateľa poroty
2. časť - dokončenie
Exponáty námetovej filatelie
Námetové exponáty netvorili oproti
ostatným prevahu, skôr naopak, čo považujem za jeden z dôsledkov vzniku
otvorenej triedy a triedy jednorámových exponátov. Či je to dobre alebo
nie, nech zhodnotia iní, môj názor je,
že aj to málo, čo máme (alebo mohli by
sme mať) v námetovej filatelii nám prechádza do týchto tried. Ak by sa to pretavilo do kvality, nemožno to považovať
2006 / 1

za negatívum. Moje pocity však hovoria
o niečom inom - o prechode od ťažšieho
k (zdanlivo) ľahšiemu. Ale uvidíme, čas
ukáže, možno že nás príjemne prekvapí kvalita exponátov v otvorenej triede
a/alebo medzi jednorámovými exponátmi na niektorej z budúcich výstav.
Vráťme sa však k samotnej námetovej filatelii a jej exponátom na tejto
výstave. Boli dohromady tri a všetky
boli zbrusu nové, čo sa dá považovať za
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pozitívum. Ďalším pozitívom všetkých
bolo, že autori zvolili relatívne nové
témy, ktoré umožňujú vybudovanie zaujímavých exponátov s využitím menej
známych materiálov. Verím, že budú
týmto smerom pokračovať a získané
ocenenie bude pre nich povzbudením
do ďalšej tvorivej práce (toto slovo sa
mi tu nie veľmi páči, lebo ide v podstate
o zábavu – práca zábavou alebo zábava
prácou). Potenciál na to majú.
K samotným exponátom treba povedať, že všetky sa potýkali s typickými problémami počiatkov budovania
exponátu: nerovnomerné rozpracovanie plánu exponátu a tým nejasnosť
zvládnutia koncepcie exponátu; nízka,
prípadne premenlivá kvalita materiálu
s prevahou „domácich“ ľahko dostupných známok, pečiatok z ochoty, FDC
a iných nie skutočne poštovo-historických dokumentov; nesprávny námetový i filatelistický popis, prípadne jeho
úplná absencia.
Problematika plánu a koncepcie je
dosť zložitá a pri každom exponáte individuálna, preto sa jej nebudem v tomto príspevku podrobnejšie venovať.
Chcelo by to skôr osobnú diskusiu s vystavovateľmi priamo nad exponátmi so
zistením aký majú zámer a ktorým smerom sa chcú uberať. Každý môže zvolenú tému vidieť rôzne a preto je veľmi
dôležité spracovať plán exponátu tak,
aby nedochádzalo k nedorozumeniam
a aby ako porotcovia tak aj návštevníci
nehľadali za exponátom (vlastne v ňom,
ty moja milovaná slovenčina!) niečo iné
ako zamýšľal prezentovať vystavovateľ.
Otázka kvalitného materiálu je
všeobecným problémom väčšiny slovenských námetových exponátov. Tu
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niekde možno nájsť deliacu čiaru medzi
začiatočníkmi, ktorí sa uspokoja so zozbieraním a vystavením ľahko dostupného materiálu a pokročilými, ktorí si
uvedomujú, že za materiálom sa treba
vydať a využiť všetky dostupné cesty
ako ho vyhľadať a získať. Samozrejme,
že kvalitný materiál súvisí aj s finančnými možnosťami, môžem však smelo
povedať, že je to väčšinou len plytká
výhovorka, lebo zaujímavé a doteraz
nenájdené materiály pre témy týchto
a väčšiny ďalších slovenských exponátov sa dajú získať za rozumné ceny. Treba len hľadať a hľadať a hľadať (tuším
sa už opakujem...).
A otázka námetového a filatelistického popisu? Je to dlhodobo len veľmi
pomaly riešený problém, keď sa v slovenských exponátoch len pozvoľna
objavujú odborne správne námetové
popisy korešpondujúce s vystaveným
materiálom. A s filatelistickými popismi je to ešte horšie. Zberateľ TO hľadá
a platí za TO a potom, keď TO vystaví,
stratí sa TO v záplave iných obyčajných
materiálov. Predsa, ak má čo ukázať
(napr. filatelistickú zaujímavosť alebo
dokonca vzácnosť) je potrebné, aby
na ňu vhodným spôsobom poukázal.
Nech porota aj návštevníci vidia, že
tam „niečo“ má a hlavne, že tomu aj
rozumie. Netreba bombastické texty.
Stačí zvoliť jednoduchú formu a výstižne napísať, čím je prezentovaná známka či celistvosť zaujímavá a hneď všetci
spozornejú. Neverím, že by to väčšina
z vystavovateľov nedokázala.
Všetky tieto „problémy“ však netreba
pri začínajúcich vystavovateľoch brať
smrteľne vážne, všetci sme takto začínali. Treba si ich uvedomiť a urobiť niečo
Spravodajca ZSF
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pre ich odstránenie, postupne z výstavy
na výstavu. Lebo dôležité je nenechať sa
odradiť ale naopak, poučiť sa a ukázať
samému sebe aj ostatným, že to dokážem. Cesta je začatá správne, lebo ako
som uviedol, všetky tri exponáty majú
veľmi dobre zvolenú tému, na ktorej sa
dá budovať a ktorá stále umožňuje nájsť
zaujímavé materiály aj vlastný spôsob
rozvinutia (t.j. vyrozprávania zvoleného
príbehu textom i materiálom).
Jednorámové exponáty
Čo s jednorámovými exponátmi?
Kam ich zaradiť a ako ich hodnotiť?
Máme už nejaké kritériá, ale pramálo
skúseností. Od prvej výstavy v Bytči
2002 uplynulo zopár rokov, ale stále
nebadať, že by sa odborníci (či už z radov poroty alebo vystavovateľov) alebo
bežní zberatelia ku tejto problematike
vyjadrovali a tým tríbili názor na formu a kvalitu exponátov v tejto triede.
Výstavný poriadok sme spracovali aj
s prihliadnutím na VP susedov (Česko
+ menšia inšpirácia výstavnými poriadkami niektorých výstav) a snažili
sme sa ho prispôsobiť na naše pomery.
Vyhovuje nám však? Alebo ho budeme
ignorovať a myslieť si svoje?
V čom je problém? V ničom, len v tom
podstatnom (hovoríme stále o námetových exponátoch). Aké exponáty majú
byť v triede jednorámových exponátov
vystavené a ako ich máme hodnotiť? Má
vôbec jednorámový námetový exponát
zmysel? Nejde len o snahu zjednodušiť
si prácu a namiesto klasického 5-rámového trochu zúžiť tému a vytvoriť jednorámový? Skúsme sa nad tým zamyslieť
a nájsť odpovede tak, aby v tom mali
všetci zainteresovaní jasno. Môj názor
na jednorámové exponáty je taký, že
2006 / 1

neexistuje (alebo len veľmi veľmi ťažko)
taká téma, ktorá by bola vhodná len pre
jednorámový exponát. Hovoria zo mňa
dlhoročné skúsenosti a aké - také poznanie dostupného materiálu. Priznávam,
že sa môžem mýliť a veľmi úzke témy
existujú, neviem si však predstaviť, že
by ich dokázali identifikovať a rozumným spôsobom spracovať začínajúci zberatelia. Skôr to musia byť veľmi skúsení
zberatelia a vystavovatelia, ktorí takúto
tému nájdu a vybudujú na nej jednorámový exponát. A kde je potom miesto
pre začiatočníkov? Nechceli sme náhodou zaviesť triedu jednorámových exponátov, aby sme podporili začínajúcich
zberateľov? Budeme musieť ešte veľa
vody vypiť, aby sme sa k tomu dopracovali (a objavilo sa to aj vo Výstavnom
poriadku ZSF).
Prečo o tom píšem? A prečo to považujem za dôležité? Lebo jedným zo základných hodnotiacich kritérií jednorámových exponátov je voľba témy, resp.
jej vhodnosť pre jednorámový exponát.
Ak by sme teda boli dôslední, museli
by všetky slovenské námetové jednorámové exponáty (aspoň tie čo poznám)
dostať v tomto kritériu nulu, čím sú
automaticky odsúdené na nízke celkové hodnotenie. Aspoň tak to vyplýva
zo, v súčasnosti platného, Výstavného
poriadku ZSF. Preto si myslím, že je
dôležitá diskusia a vyjasnenie si názorov, ktoré buď budú viesť k úpravám VP
alebo k zmene názorov na jednorámové
exponáty alebo ... (niekam by predsa
len mali viesť).
Vráťme sa však po takomto obsiahlom úvode k samotným exponátom na
výstave. Ako som už uviedol, medzi námetové jednorámové exponáty počítam
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aj exponáty analogických kariet, k tým
som sa však už vyjadril. Všetky ostatné
námetové exponáty mali už uvedený
nedostatok, že ich téma bola veľmi široká a nezodpovedala teda jednorámovému poňatiu. Ďalším závažným problémom bola absencia plánu, ktorý sa aj na
takej malej výstavnej ploche vyžaduje.
Na rozdiel od klasických 5-rámových,
si nemôže vystavovateľ dovoliť luxus
venovať jeden list titulnému listu s názvom exponátu a jeden list úvodnému
listu s plánom exponátu. Musí vystačiť
s jedným listom, ktorý je umiestnený
ako prvý a ktorý obsahuje názov exponátu a plán a ďalšie atribúty, z ktorých
je zreteľné čo chce autor exponátom povedať a aký prístup prezentácie zvolil.
Lebo jednorámový, rovnako ako 5-rámový exponát, nie je len súbor navzájom nesúvisiacich 16 listov, ale jeden
celok, v ktorom listy na seba navzájom
naväzujú a tvoria jeden príbeh.
Uvedené nezrovnalosti vo vnímaní
základných pravidiel, resp. v ich neakceptovaní neumožňujú prezentované (námetové) jednorámové exponáty
hodnotiť veľmi vysoko. Cením si snahu
vystavovateľov, častokrát i zaujímavú
voľbu témy, musia však ešte hodne popracovať, aby sa ich exponáty dostali
na požadovanú úroveň. Alebo, a to je
druhá alternatíva jednorámovej filatelie, aby vystavovatelia pretavili svoje
prvotné skúsenosti do vybudovania
klasických 5-rámových exponátov, ktoré už budú hodnotiteľné v niektorej zo
štandardných filatelistických tried.
A rovnako musia popracovať aj porotcovia, odborníci i široká filatelistická
verejnosť, aby sa trieda jednorámových
exponátov rozvinula tak, aby sa stala rov-
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nocennou výstavnou triedou s kvalitnými a vysoko hodnotenými exponátmi.
Mládežnícke exponáty
Vyjadrenie k mládežníckym exponátom nechám na kompetentných, pretože
nepracujem priamo s mládežou a preto
mám tendenciu hodnotiť mládežnícke
exponáty „dospelými“ očami, čo by nemuselo robiť dobrotu. Snáď len konštatovanie, že aj mládežnícke exponáty by mali
dbať na úpravu (sú nutné listy so štvorčekovou podtlačou?), odbornú i gramatickú
správnosť textových popisov a používanie rôznorodého filatelistického materiálu. Ale to sú chronicky známe nedostatky
mladých vystavovateľov, ktoré sa im dajú
tolerovať. Veď tuším ani ja som vo svojom
veku nebol veľmi iný.
Samotná práca poroty
K práci poroty mám viacero pripomienok, nie všetky sú však (aj v dobrom)
publikovateľné, preto sa sústredím len
na jeden zlepšovací návrh, ktorý sa týka
podkladov pre hodnotenie. Ostatné sa
budem snažiť implantovať priebežne
a verím, že postupom času sa bude práca poroty aj konanie jednotlivých jej
členov meniť stále k lepšiemu.
Vďaka snahe usporiadateľov sa nám
podarilo pripraviť pre každý vystavený
exponát hodnotiaci hárok v takom počte, aby mal každý porotca pre každý exponát jeden a zostal ešte jeden navyše
na oficiálne hodnotenie exponátu, ktoré
bude zaslané vystavovateľovi. Tento počin umožnil porotcom hodnotiť každý
exponát samostatne na samostatnom
hárku, kde mal pripravené bodovacie
kritéria s maximálnymi bodmi bodové rozpätia pre jednotlivé medaily pre
tento konkrétny typ výstavy a triedu
Spravodajca ZSF
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a na druhej čistej strane si mohol poznačiť poznámky. Okrem prehľadnosti,
tento spôsob zápisu umožňuje porotcovi zachovať si navrhované hodnotenie
a najmä poznámky k exponátu v konzistentnej forme a nerobí mu problémy,
dokonca aj neskôr po výstave, odpovedať vystavovateľovi na otázky týkajúce
sa pozitív, resp. negatív jeho exponátu.
Lebo, či už si to priznáme alebo nie, práca poroty nekončí pridelením bodov alebo prípadne vecných cien a vypísaním
správy poroty. Porotca by mal zistené po-

znatky o exponátoch posunúť ďalej medzi vystavovateľov, aby sa (tí čo sú toho
schopní) poučili a neopakovali stále tie
isté chyby. Z osobnej skúsenosti viem,
že len máloktorý vystavovateľ je natoľko
ješitný, že nie je ochotný/schopný akceptovať vecné argumenty a dobre mienené
rady a pripustiť, že niektoré nedostatky,
ktoré jeho exponát má by bolo potrebné
odstrániť. Lebo porotca by nemal byť
vnímaný ako kat ale ako terapeut. A terapeut lieči, t.j. pomáha, nie likviduje.
V. Jankovič

Pozvanie na výstavu do Nitry

A

ktívni nitrianskí filatelisti pripravujú Národnú filatelistickú výstavu NITRA 2006 v dňoch 7. až 10.júna
2006 v Dome Matice slovenskej v Nitre.
Bude výstavou I. stupňa so zahraničnou
účasťou. Do každého KF a niektorým
vystavovateľom už poslali bulletín s výstavnými pravidlami a prihláškou.
Výstava je organizovaná k „Roku
Ľudovíta Štúra,“ ktorý vyhlásila Matica
slovenská a k 25. výročiu klubu filatelistov 52-51. Usporiadatelia sú Zväz slovenských filatelistov a Matica slovenská. Organizátormi výstavy sú: klub
filatelistov 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre, Dom Matice slovenskej
v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj
a mesto Nitra. Spoluorganizátori sú:
Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo
školstva SR a Slovenská pošta, a.s.
Organizátori výstavy pozývajú na
výstavu členov ZSF, družobné kluby filatelistov zo zahraničia a zahraničných
Slovákov, tiež tvorcov slovenských
poštových známok a na autogramiádu
s nimi.
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V rámci výstavy sa uskutoční Národný kongres mladých filatelistov a finále Olympiády mladých filatelistov na
tému „Symboly Slovenska a formovanie
štátnosti Slovenskej republiky“v dňoch
9. - 10.6.2006.
Na záver výstavy bude slávnostné vyhlásenie ankety „Najkrajšia slovenská
poštová známka roka 2005“ už tradične
v Kostoľanoch pod Tríbečom 10.6.2006.
Organizačný výbor príjme prihlášky
exponátov s potvrdením KF do všetkých
výstavných tried podľa Výstavného poriadku ZSF do 30.4.2006. Členovia ZSF
neplatia výstavné poplatky. Potvrdenie
o prijatí exponátu obdrží vystavovateľ
do 15.5.2006.
Vystavovatelia pošlú exponát poštou
tak, aby bol najneskôr 3.6.2006 na adrese: Národná filatelistická výstava NITRA
2006, P.O. BOX 21, 949 12 NITRA 12, alebo osobne dňa 5.6.2006 do Domu Matice
slovenskej v Nitre, Dolnočermánska 737.
Exponáty do triedy filatelistickej literatúry posielajte spolu s prihláškou exponátu do 30.4.2006 v dvoch exemplároch.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program výstavy a príležitostné poštové pečiatky (PPP):
Tlačová konferencia.
Prvý filatelistický majáles (PPP 13.5.)
Preprava poštových zásielok balónom (7.6.)
Otvorenie výstavy (PPP 7.6.)
Deň Matice slovenskej (PPP 8.6.)
Kongres mladých filatelistov a finále
Olympiády mladých filatelistov. Deň
mládežníckej filatelie (PPP 9.6.)

7. Filatelistická burza (10.6.)
8. Vyhlásenie výsledkov ankety „Najkrajšia slovenská poštová známka
roka 2005“ (PPP 10.6.)
9. Palmáre výstavy (10.6.)
10. Filatelistický výstup na Kriváň
(17.6.)
Ďalšie informácie o výstave sú na
webovej stránke KF 52-51 Nitra: www.
nitrafila.sk
Organizačný výbor výstavy

Popradfila 2006

M

etropola pod Vysokými Tatrami,
mesto Poprad, v týchto dňoch si
pripomína 750. výročie prvej písomnej
zmienky o meste, ktorú môžeme dokladovať listinou zo 16. marca 1256 uloženou v Štátnom archíve v Levoči, pobočka Poprad, v ktorej sa spomínajú mestá
Poprad a Spišská Sobota.
Na toto výročie nezabudli ani popradskí filatelisti, ktorí tiež v tomto
roku oslavujú 80 rokov existencie filatelie v Poprade. Preto si tieto významné
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výročia pripomenuli zorganizovaním
výstavy Popradfila 2006. V prípade
tejto výstavy nemôžeme hovoriť len
v jednotnom čísle. Boli to vlastne tri výstavy. Miestom ich konania boli krásne
priestory Tatranskej galérie v Poprade.
Prvá výstava Popradfily 2006 bola
propagačnou výstavou k inaugurácii
výplatnej známky Poprad v nominálnej
hodnote 23 Sk, ktorej vydaním si Slovenská pošta a.s. natrvalo pripomenula 750.
výročie prvej písomnej zmienky o meste
Poprad. Po tejto výstave nasledovala súťažná výstava
III. stupňa pre filatelistov
skoro vo všetkých výstavných triedach. Posledný
týždeň výstavné priestory
galérie patrili mládežníckym exponátom.
O týchto zaujímavých
akciách, ako aj o hodnotení vystavených exponátoch
súťažnou porotou sa viac
dozviete z nášho budúceho
čísla Spravodajcu.
Zdeněk Baliga, gestor výstavy
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV

Propagačná filatelistická výstava
v Trenčíne
„ČARO A KRÁSA NAJMENŠÍCH OBRÁZKOV“
Dňa 18.1.2006 sa uskutočnila vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy
„Čaro a krása najmenších obrázkov“
v Mestskej galérii v Trenčíne. Výstava
sa uskutočnila pri príležitosti životného
jubilea 65-tých narodenín Iva Velikého.
Výstavu pripravil a realizoval KF 52-19
pri KaMC OS SR Trenčín v spolupráci
s Mestskou galériou. Jubilant pripravil
pre verejnosť exponáty formou „Otvorenej triedy“. Výstava v rozsahu 30 výstavných plôch predstavuje verejnosti
tieto exponáty: Slovenské výtvarné
umenie na čs. a slovenských známkach,
Nositelia Nobelovej ceny na švédskych,
čs. a slovenských známkach, Velikáni
českej a slovenskej literatúry na čs., českých a slovenských známkach, Obrazy
Pabla Picassa na známkach z celého sve-

ta, Erby českých a slovenských miest,
Známková tvorba Maxa Švabinského,
Tvorba Alfonza Muchu a Bratia Čapkovci vo filatelii. To, že jubilant sa verejnosti predstavil exponátmi poštových známok a nie recitovaním poézie umocnilo
aj citáty Arthura Summerfielda „Poštové známky sú malé veci, ale ich význam
je veľký. Kto miluje známky, má rád
život a človeka. Veď poštové známky
rozprávajú dejiny lepšie ako slová. Sú
poslami dobrej vôle a porozumenia.“
A tiež lorda Rutherforda „Uznávam iba
dve základné vedy, v ktorých sú všetky
ďalšie obsiahnuté a to je fyzika a filatelia!“ Výstava trvala do 5. februára 2006
a bola otvorená denne okrem pondelka
od 10.00 hod. do 17.00 hod.
Ký

Sv. Gabriel
Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku

K

eď chcem predstaviť naše Spoločenstvo Sv. Gabriela (ďalej len
SSG), tak musím trochu najprv načrieť
do histórie.
Po páde totalitného režimu v roku
1989 sa toho mnoho zmenilo v našej
spoločnosti. Zmeny nastali i v oblasti filatelie. Do tej doby tematiku kresťanstva
vo filatelii nebolo možné verejne propagovať. Ak sa i na filatelistických výstavách objavili známky s touto tematikou,
tak skrývali sa pod názvami „umenie“,
„história“, „kultúrne pamiatky“ a pod.
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Tak isto to vyzeralo aj v emisnej tvorbe
našich známok. Isteže, už i za totalitného režimu si filatelisti, ktorí mali záujem
o kresťanský motív, zbierali známky
a ďalší filatelistický materiál s touto tematikou a tiež vytvárali i svoje zbierky,
no tieto ostávali ležať často len v šuplíkoch jednotlivých zberateľov. „Nežná revolúcia“ teda i tu priniesla zmeny. A môžeme povedať, že hneď po zmene režimu
sa začalo intenzívne i vo filatelistických
kruhoch pracovať na tom, aby kresťanské motívy vo filatelii dostali „zelenú“.
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Nakoľko už i počas totality som mal
pomerne silné písomné kontakty na „gabrielistov“, hlavne v Nemecku a tiež som
mal už i skúsenosti s vedením krúžku
mladých filatelistov a tým iste i určité
filatelistické vedomosti, tak po zmene
režimu som sa podujal na organizovanie kresťanskej filatelie vo vtedajšom
Československu. V tomto mi veľmi pomohli priatelia z vrcholovej filatelie na
Slovensku, ako ThMgr. Andrej Kvas,
Dr. Severín Zrubec či Dr. Otto Gáťa, ktorí majú veľkú zásluhu, že i u nás vzniklo
Spoločenstvo kresťanskej filatelie „Sv.
Gabriel“. Pomohli nielen povzbudením,
ale i cennými odbornými radami a napokon i sami sa stali zakladajúcimi členmi
nášho Spoločenstva. Teda po mnohých
konzultáciách, organizačných otázkach,
propagačnej činnosti, písomných i osobných kontaktoch sa začiatkom roku 1992
črtalo 40 - 50 záujemcov o členstvo a prácu v kresťanskej filatelii. Preto som sa
rozhodol pozvať ich na faru do Konskej
pri Rajci, aby sme tu spoločne prerokovali
mnohé otázky, ktoré sa v príprave vyskytli. Stretnutie sa uskutočnilo 16. mája 1992
a pokladá sa ako zakladajúce stretnutie
Spoločenstva Sv. Gabriel na Slovensku.
Od tej doby teda vlastne fungujeme.
Je to už celých trinásť rokov. Iste trinásť
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rokov nie je veľa, no v činnosti nášho
SSG sa toho udialo ozaj dosť.
- Kresťanská filatelia sa dostala do
povedomia našej spoločnosti. Sme
jedným aktívne fungujúcim spoločenstvom vo Zväze slovenských filatelistov.
- Členská základňa sa nám ustálila a v súčasnosti máme 115 členov
(rozdelením republiky máme 15 členov v Českej republike a tiež máme
i troch členov z Poľska).
- Aktívne sa naši členovia podieľajú
na vystavovateľskej činnosti (doma
i v zahraničí), publikačnej činnosti
v kresťanských i filatelistických časopisoch.
- Spája nás bulletin „Sv. Gabriel“ (zatiaľ 40 čísiel). Tiež z príležitosti desaťročnice vzniku SSG sme zostavili
48-stranovú „Pamätnicu“.
- Pravidelne dvakrát do roka sa stretávame na rôznych miestach Slovenska – posledné stretnutie v Zbehoch
17. septembra 2005 bolo už 29. stretnutím. Na stretnutiach sa zúčastňuje v priemere 30-40 členov. Okrem
pracovného programu tu majú naši
členovia možnosť nadviazať nové
kontakty i povymieňať si filatelistický materiál.
- Usporiadali sme už štyri nesúťažné
výstavky s kresťanskou tematikou
pod názvom „RELIGFILA“ (dve
v Nitre, jednu v Močenku a jednu v Košiciach). Tiež naši členovia
usporiadali po celom Slovensku
„minivýstavky“ v kostoloch, pastoračných centrách,... a i takto propagujú filateliu zvlášť na vidieku.
- Sme známi v pečiatkovej tvorbe objednaním i návrhmi mnohých príleSpravodajca ZSF
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žitostných poštových pečiatok. Darí
sa nám presadiť i v známkovej tvorbe SR.
- Dostali sme sa i do povedomia Svetového spoločenstva St. Gabriel,
kde aktívne pracujeme (už tretie
štvorročné obdobie predseda SSG
bol zvolený za viceprezidenta Svetového spoločenstva St. Gabriel)
Svetovým spoločenstvom St. Gabriel
sme boli poverení v roku 2008 usporiadať
XIII. svetový kongres spoločenstva (uskutoční sa v júni v Nitre i s filatelistickou
výstavou na medzinárodnej úrovni).

Iste by sa dalo ešte pokračovať vo
vymenúvaní jednotlivej činnosti zvlášť
tej, ktorú možno ani nik navonok nepozoruje. V našich stanovách máme, že
chceme ohlasovať evanjelium pomocou
filatelistických materiálov. Evanjelium
je Kristovo posolstvo plné lásky, pokoja
a nádeje. Sú to hodnoty, ktoré zvlášť potrebuje i dnešný svet. Ak sa nám ich aspoň trochu bude dariť priniesť dnešným
ľuďom i pomocou poštovej známky, tak
potom iste má činnosť SSG na Slovensku svoje poslanie.
Ján Vallo, predseda SSG

KF 52–22 Levice oslavoval

Z

a účasti popredných činiteľov mesta
na čele s primátorom Ing. Štefanom
Mišákom, predsedom ZSF doc. Ing. Ľubomírom Flochom PhD., pracovníkmi
MsKS a značného obecenstva sa uskutočnili oslavy 80 rokov založenia klubu
filatelistov v Leviciach.
Oslavy mali slávnostné otvorenie
kultúrnym programom tanečných súborov a prednesom. Prítomných privítala
vedúca oddelenia Mestského kultúrneho strediska pani Eliška Kanásová. Prítomných ďalej privítal a slávnosť otvoril
predseda ZSF a primátor mesta Levíc.
Za poštu prehovoril riaditeľ poštového
múzea PhDr. Štefan Kollár PhD.
Mesto ocenilo vyše 15 členov klubu
pamätným listom a klub filatelistov
ocenil pamätným listom priaznivcov
a členov klubu.
Správu o činnosti klubu predniesol
tajomník klubu Norbert Feiner z ktorej
vyberáme.
Utvorenie samostatného štátu Čechov
a Slovákov v roku 1918 je aj začiatkom
2006 / 1

nového života vo všetkých oblastiach
politického, spoločenského, kultúrneho a sociálneho života na Slovensku.
Na Slovensku sa vytvárali postupne
i podmienky pre pestovanie rozličných
kultúrnych zberateľských záľub, jednou
z nich bolo aj zbieranie známok.
Bolo to v marci 1922, keď v kaviarni
Lev sedeli spolu štyria Levičania, ktorí
mali záujem zbierať známky. Postupne sa
schádzalo v kaviarni 10 až 12 ľudí. V roku 1925 založili klub (14 členov). Spolok
patril medzi 20 filatelistických klubov na
Slovensku. Zakladateľmi boli: Vojtech
Páldi, MUDr. Jaroslav Vidlička, Ján Windisch, Gustáv Fiačan a Žigmund Frank.
V roku 1928 usporiadal klub filatelistov v Trenčíne výstavu poštových
známok. Úspech výstavy prispel k rozširovaniu myšlienky zbierania známok.
Posledná výročná schôdza klubu
v Prvej republike bola 6. apríla 1938. Bol
zvolený výbor: predseda Vojtech Páldi,
členovia Zádori, Fiačan, Frank, Dušek,
Vidlička, Gambati, Koralewský.
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PRIMÁTOR LEVÍC Ing. Štefan Mišák
FAJNOROVI ČESTNÉ UZNANIE
(FOTO: ĽUBOMÍR FLOCH)

ODO -

VZDÁVA P.

Viedenskou arbitrážou bolo južné
Slovensko pripojené k Maďarsku. Klub
stratil obetavých filatelistických organizátorov a členov.
V roku 1946 sa znovu združili levickí
filatelisti ( 16 členov ), vedúcim bol Alexeus Neuman, tajomníkom Jozef Kňažovický a správcom kolovania JUDr. Štefan
Štempel. Boli vypracované stanovy klubu, ktoré boli schválené Povereníctvom
vnútra pod číslom 2262/I-III/2-1948 dňa
7. septembra 1948. Predsedníčka klubu
bola pani MUDr. Vlasta Timková.
Názov klubu sa menil: Združené závodné kluby, ZV ROH OÚNZ, ZK pri
ONV. Práca v klube ochabla a z tohto
dôvodu prevzal filatelistov ZV ROH Pozemné stavby Levice s predsedom Karolom Majtánom, tajomníkom Norbertom
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Feinerom a hospodárom Ferdinandom
Andrášim. Počet členov vzrástol na 58
a bol zriadený samostatný klub pod registračným číslom 08 – 40. Nový výbor
bol v zložení: predseda JUDr. Štefan
Štempel, tajomník Norbert Feiner, hospodár Ferdinand Andráši a novinkár
Karol Reindl.
Z poverenia ÚV ZSF usporiadal klub
v roku 1975 Oblastnú výstavu známok,
v roku 1976 námetovú výstavu POŽIAROFILA, v roku 1990 národnú výstavu
JUNIORFILA a v roku 1982 medzištátnu výstavu ČSSR – Kuba. V roku 1982 si
klub pripomenul svoje jubileum. Vtedy
mal 140 členov. V tom istom roku bol tajomník klubu zvolený za podpredsedu
KV ZSF a v roku 1983 za člena ÚV ZSF.
V rámci vyhodnotenia aktivity v roku 1976, 1986 obdržal klub Diplom
I. stupňa. Klub usporiadal pravidelne
ročne výstavy a to: Živá príroda, 50
rokov SNP, Rok ochrany prírody, Naša
príroda, Tatry a šport, Carte Maximum,
Višegradská štvorka, atď.
Vo svojej správe hovoril o založení
krúžku mladých filatelistov roku 1957.
Mládežníci už v roku 1960 mali svoju výstavu. Mládenci Birčák, Kertés, Guba sa
zúčastnili celoštátneho kongresu v Plzni
a Kutnej Hore, televíznej súťaže sa zúčastnili Masár a Bútora. Mladí filatelisti
sa zúčastnili 18 filoolympiád, kde získali 9 prvých, 8 druhých a 6 tretích miest.
Členstvom v krúžku prešlo vyše 400 detí,
aktívne pracovalo 307 detí a spolu vytvorili 207 exponátov. V hodnotení krúžkov
bol krúžok viackrát na prvom mieste.
Celkove členovia klubu dospelých
a mládež vytvorili 245 exponátov a reprezentovali náš klub na 21 domácich,
31 výstavách na Slovensku a v zahraniSpravodajca ZSF
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čí (Poľsko, Rusko, Luxemburg, Rumunsko a viackrát v Maďarsku ).
Tajomník klubu obdržal Cenu primátora mesta za aktivity v oblasti kultúry
a poďakovanie za dlhoročnú obetavú
prácu v oblasti filatelie.
V rámci terajšej slávnosti bola otvorená aj ďalšia výstava levických filatelistov a to ukážky zo svojich zbierok.

Vystavovalo 12 dospelých a 9 mladých
filatelistov. Aktivita klubu je závislá
od aktivity jednotlivcov a výsledkom
je spolupráca členov z vedením klubu
a MsKS a predstaviteľmi mesta Levice.
Po oficiálnej časti osláv bolo priateľské stretnutie hostí a členov klubu do
nočných hodín.
KF 52 –22 Levice

Klub filatelistov 52-51
pri Dome Matice slovenskej v Nitre bilancoval

V

Dome Matice slovenskej v Nitre sa
21.2.2006 stretlo 23 filatelistov z KF
52-51 na výročnej členskej schôdzi, aby
zbilancovali svoju činnosť za minulý
rok, prijali plán práce na rok 2006 a jeho realizáciu. Klub nie je počtom 42 členov veľký, z nich je 5 žien a 37 mužov.
O tom, že klub udržiava a rozvíja spoluprácu s aktívnymi klubmi filatelistov,
hovorí aj účasť 7 hosťov na tomto rokovaní.
Ako už niekoľko rokov na výročnej
členskej schôdzi pri prezentácii i teraz
dostal každý účastník písomné materiály, ktoré pripravil tajomník klubu M.
Ňaršík: správu o činnosti klubu za rok
2005, správy o činnosti dvoch krúžkov
mladých filatelistov a ďalšie materiály.
Preto celú správu o činnosti nemusel
na schôdzi čítať a prečítal z nej iba niekoľko vybraných bodov a zostalo viacej
času na diskusiu.
Bude predsa dobré spomenúť z tejto
správy o činnosti klubu a dvoch krúžkov mladých filatelistov niekoľko aktivít, ktoré môžu povzbudiť k aktivite aj
ďalšie kluby. Príkladom môže byť rast
členskej základne o 3 nových členov, keď
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v mnohých kluboch počet členov klesá
a niektoré kluby úplne zanikly. Tiež činnosť dvoch krúžkov mladých filatelistov
s 18 členmi. Krúžky vedú PaedDr. J. Gál
a Ing. J. Maniaček st. Vidieť, že starostlivosť o mládež patrí medzi priority tohoto
klubu, a tak zabezpečuje budúcnosť filatelie v Nitre. Klub organizoval výmenné
schôdze a schôdze výboru každý druhý
utorok. Tiež filatelistické burzy každú
prvú nedeľu v mesiaci, na ktorých nevyberajú vstupné a poplatky za stoly.
Klub považuje za dôležité povzbudzovať členov pre tvorbu exponátov
a k výstavníckej činnosti. Svedčia o tom
nasledujúce čísla. Dospelí členovia majú
8 tematických exponátov, 1 exponát
poštovej histórie, 7 exponátov otvorenej
triedy, 9 exponátov jednorámových, 1 exponát pohľadníc a 2 nesúťažné exponáty.
Vystavili ich na 2 súťažných výstavách
v Zbehoch a v Poľsku a na 6. nesúťažných
výstavách v Košiciach, v Dome Matice slovenskej v Nitre, v Gymnáziu Kalazanského v Nitre, v Srbsku, v Česku a v Poľsku.
Mladí filatelisti majú 13 exponátov,
ktoré vystavili na 3 súťažných výstavách v Zbehoch, v Česku a v Poľsku.
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Tiež na 6. nesúťažných výstavach v Košiciach, v Dome Matice slovenskej v Nitre,
v Gymnáziu Kalazanského v Nitre, v ZŠ
Na Hôrke v Nitre, v Srbsku a v Česku.
Klub usporiadal v Zbehoch v spolupráci s tamojším Obecným úradom vydarenú Premierovú výstavu 3. stupňa
na ktorej vystavili dospelí členovia 4
exponáty a členovia krúžkov mladých
filatelistov tiež 4 exponáty. K výstave vydal katalóg a palmáre. Výstavou si pripomenuli 250. výročie narodenia J.I. Bajzu,
190. výročie jeho pôsobenia ako rímskokatolíckeho kňaza v Zbehoch a 125. výročie založenia pošty v Zbehoch.
Klub úspešne spolupracoval s klubom
filatelistov v Báčskom Petrovci so Zväzom filatelistov Vojvodiny v Novom Sade.
Na nesúťažnej výstave v Subotici k 85.
výročiu tamojšieho klubu vystavovali 2
dospelí a 2 mladí filatelisti. Spolupracoval tiež s klubom filatelistov v Žďári nad
Sázavou, kde vystavovali 4 exponáty.
Členovia klubu a členovia výboru
sa schádzali v Dome Matice slovenskej
v Nitre. V tejto klubovni má klub trvalú
propagačnú výstavku na 4 plochách. Na
nej vystavuje exponáty dospelých i mládežníckych vystavovateľov k aktuálnym
témam a každé 2 týždne ich mení.
V diskusii odznelo 12 príspevkov členov a hosťov. Časť z nich sa týkala pripravovanej Národnej filatelistickej výstavy
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NITRA 2006 1.stupňa, ktorá bude od 7.
do 10. júna 2006 v tomto Dome. Pani riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre
D. Pechočiaková hovorila o dobrej spolupráci a klubom filatelistov. Poskytne
na výstavu a s ňou spojené akcie všetky
priestory zadarmo, uhradí medaily a každému vystavovateľovi daruje knihu.
Mgr. J. Mička, podpredseda ZSF, pozdravil prítomných za Radu ZSF a poďakoval za aktivitu klubu a krúžkov
mladých filatelistov.
Ing. V. Mrva, predseda Zs. R ZSF, pozdravil členov klubu a povedal, že klub je
najaktívnejší zo slovenských klubov.
Predseda klubu PaedDr. J. Gál informoval o mimoriadne cennom archeologickom náleze 6 zlatých platní
s kresťanskými prvkami v Bojnej. Jedna z nich bude v embléme Medzinárodnej filatelistickej tematickej výstave NITRAFILA 2008, ktorého návrh si
mohli prítomní aj pozrieť. Informoval,
že výstava bude organizovaná na počesť Svetového kongresu Spoločenstva
Svätého Gabriela, zberateľov známok
s kresťanskou tematikou, ktorý bude
v Nitre v roku 2008. K tejto mimoriadnej udalosti vyjde príležitostná poštová
známka s Evanjeliárom z rokov 1073 1075, ktorý je v Nitre.
Ďalší diskutujúci hostia pozdravili
a pochválili klub za rozsiahlu aktivitu.
Prisľúbili pomoc pri inštalovaní tohoročnej výstavy.
V ostatných rokoch klub každoročne
organizuje súťažné i nesúťažné výstavy. Svoju činnosť a filateliu propaguje
na webovej stránke www.nitrafila.sk
a tiež v kronike klubu, ktorú pripravuje
M. Ňaršík a má doteraz 1040 listov.
Ing. Ján Maniaček st.
Spravodajca ZSF
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30 ROKOV KLUBU FILATELISTOV
52-44 V SENICI

V

roku 2005 sme si pripomenuli 30 rokov nášho klubu filatelistov v Senici.
Dňa 6. júna 1975 sa zišlo deväť nadšencov filatelie, ktorí založili Klub filatelistov
pri závodnom klube ROH n.p. Slovenský
hodváb Senica. Jeho prvým predsedom
sa stal pán Michal Ambruš. S rastom činnosti klubu rástla aj jeho členská základňa, ktorá bola najväčšia v roku 1984, kedy
mal klub 81 členov. V roku 1981 sa novým
predsedom klubu stal pán Ivan Ušiak,
ktorého v roku 1987 vystriedal vo funkcii
pán Miroslav Sukopčák. Od roku 1991 je
predsedom klubu Mgr. Viktor Šteffek.
Členovia klubu sa nesústredili len na
vlastnú zberateľskú činnosť, ale stali sa
organizátormi filatelistických akcií v širšom rozsahu. Z týchto aktivít je vhodné
spomenúť organizovanie výmenných
búrz známok a mincí, ale hlavne organizovanie propagačných a súťažných filatelistických výstav a prácu s mládežou,
ktorá je organizovaná v KMF.
Už v roku 1977, t.j. rok po vzniku
usporiadal klub prvú propagačnú výstavu pod názvom „Za mier a priateľstvo
národov“. V tomto duchu pokračoval
klub aj v nasledujúcich rokoch a propagačné ale aj súťažné výstavy organizované každý druhý – tretí rok boli a sú
nielen svedectvom aktívnej práce členov
klubu, ale bohatá účasť návštevníkov
týchto podujatí svedčí aj o odozve nielen
u filatelistickej verejnosti. Z mnohých
spomeniem napr. Krajskú výstavu v roku 1987 pod názov „SENICA ´87“.
Okrem výstavnej činnosti sa klub zaslúžil aj o vydanie poštovej známky Se-
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nica v roku 1996 v nominálnej hodnote
6,- Sk. V roku 2000 klub pri príležitosti
25. výročia pripravil vydanie brožúrky
o činnosti KF v Senici. Členovia klubu
sa pravidelne schádzajú každú prvú
nedeľu v mesiaci, kedy sa organizujú aj
výmenné akcie.
Najlepšie výsledky vo výstavníckej
činnosti dosiahli členovia KMF J. Gembeš, V. Adásek, P. Baďura a J. Mareček.
Vo vystavovateľskej činnosti – tvorba výstavných exponátov sa úspešne prezentovali napr. p. Vojtech Poláček s exponátom
Tatranský národný park (exponát venoval Tatranskému múzeu v Tatranskej
Lomnici). K úspešným vystavovateľom
patrí aj pán Miroslav Sukopčák.
Činnosť a výsledky členov nášho klubu boli ohodnotené aj vyššími zväzovými orgánmi napr. Diplomom I. stupňa
za 7. miesto v súťaži o Tanier aktivity za rok 1982. Diplomom III. stupňa
v roku 1985 a II. stupňa v roku 1988
v rovnakej súťaži. Čestným uznaním
za aktívnu spoluprácu pri rozvoji organizovanej filatelie pri príležitosti 10. výročia klubu. Zväzové ocenenia získali aj
mnohí členovia klubu. Zlatým čestným
odznakom ZSF boli ocenení Mgr. Viktor Šteffek, držiteľom Strieborného
čestného odznaku ZSF je Ing. Radvan
Vaca, Bronzového čestného odznaku
ZSF je p. Peter Mach, Ing. Viktor Kmeť,
Ján Matula, Mgr. Pavol Paradeiser aj
Mgr. Ján Brzáč, Miroslav Sukopčák, Ján
Šimek, a p. Vladimír Lanák.
Nie je možné nespomenúť Krúžok
mladých filatelistov, ktorý pri našom
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klube vedie Mgr. Viktor Šteffek. Svoju
činnosť začal v roku 1979 a už od svojho vzniku sa jeho členovia zúčastňujú
Filatelistických olympiád ako aj výstavníckej činnosti. K tým úspešnejším
patrili MUDr. Jozef Gembeš, František
Šteffek, Miroslav Brzáč, Milan Hurta,
Jaroslav Hyža, Milan Michalička, Jaroslav Novák, Patrik Baďura, Vladimír
Adásek, Radoslav Kollár, Juraj Mareček,
Dušan Hečko, Richard Albrecht, Dušan
Pernecký, Ladislav Grebeníček, Július

Bílik, či z najmladšej generácie Kristína
Hanzlíčková a Kamil Nemečkay.
V krátkom článku sa nedajú spomenúť všetky dielčie úspechy, ocenenia,
účasti na výstavách, či široké spektrum
činností nášho klubu. Bola by z toho suchá štatistika s menami a oceneniami,
ale každý z menovaných i nemenovaných
osôb nášho klubu, ktorý sa akýmkoľvek
spôsobom pričinil o činnosť a úspechy
nášho klubu si zaslúži poďakovanie.
Ing. Viktor Kmeť, tajomník KF Senica

Bitka troch cisárov pri Slavkove
a Trenčín

R

ok 2005 je rokom, kedy si Európa
pripomína 200. výročie bitky troch
cisárov pri Slavkove (Austerlitz) v roku
1805. Tu sa stretli vojská francúzskeho
cisára Napoleona I. Bonaparte s vojskami ruského cára Alexandra I. a rakúskeho cisára Františka I. 2.12.1805. Spojené rusko-rakúske sily mali približne 80
tisíc, Francúzi mali 65 tisíc mužov. Bitka bola zahájená útokom väčšiny spojeneckých vojsk na nepomerne slabšie
pravé krídlo francúzskej armády. Takto
bol otvorený stred spojeneckej zostavy
na Prateckých výšinách, ktorých sa
zmocnili francúzske jednotky. To viedlo
k rozvratu celej rusko-rakúskej fronty.
Spojenci v bitke utrpeli mnohonásobné
straty. Rakúsko bolo donútené ku kapitulácii. Tretia protifrancúzska koalícia sa rozpadla. Ruský cár Alexander I.
(23.12.1777 - + 1.12.1825) bol v bitke
pri Slavkove fakticky veliteľ spojených
rusko-rakúskych vojsk. Keď 4.12.1805
sa u Spáleného mlýna neďaleko Násedlovic stretli po bitke k rokovaniu
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o prímerí francúzsky cisár Napoleon I.
a rakúsky cisár František I. bol ruský
cár Alexander I. v zámku v Holíči, kde
došiel cez uhorskú hranicu z Hodonína. Nasledovala zastávka v Novom
Meste nad Váhom. Pohostinstvo mu
poskytol vo svojej rezidencii vtedajší
novomestský prepošt A. Gabelkhoven.
Predtým než prišiel ruský cár do Trenčína kapitán Valterskirchen doniesol
správu na župu, že bolo uzavreté prímerie medzi rakúskym cisárom Františkom I. a Napoleonom I. a že ruský
cár sa z Holíča vracia do svojej krajiny
a príde navečer do Trenčína. Tu vymení
kone a v noci bude pokračovať v ceste.
Jeho vojsko sa bude vracať do vlasti
hneď za ním. Na župe ustanovili prestupné stanice, kde sa budú prepriahať
preňho kone. A to v Ilave, Považskej
Bystrici, Predmieri, Žiline, Kysuckom
Novom Meste a v Čadci. V každej stanici bude 30 koní. Až po hranice župy
ho bude sprevádzať na župu prísažný
Ladislav Vietoris, pretože župan a podSpravodajca ZSF
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župan sú zaneprázdnení. Večer okolo
pol piatej 7.12.1805 prechádzal mestom
cár Alexander I.. Z toho vznikol chýr,
že aj značný počet ruského vojska bude
prechádzať mestom na ceste domov.
Preto sa nariadilo hospodárovi mesta,
aby prezrel mosty. Ak by boli potrebné
nejaké opravy, nech ich bez meškania
urobí. V prípade, že nejaká časť vojska
sa usadí v meste, nech sú napomenutí
tí, ktorí podľa nariadenia a poriadku
sú určení na poskytnutie ubytovania.
Večer, okolo šiestej hodiny 7.12.1805
ruský cár Alexander I. sprevádzaný svojim ruským kňazom, lekárom
a grófom Karolom Erdodym prišiel do
Trenčína pred župný dom. Najvyšší
župan Štefan Ilešházi a celá deputácia
ho prijala s úctou prináležajúcou korunovanému vládcovi. Cára uviedli do
2006 / 1

miestnosti generálneho perceptorátu.
Tu ho najvyšší župan Štefan Ilešházi
v mene celej deputácie s hlbokou úctou
pozdravil a on obrátil na seba spanilé
pohľady všetkých očí a dojal ich svojou
vlúdnosťou a láskavosťou. S najvyšším
županom priateľsky a veselo rozprával.
Priniesli im vyberané jedlá a zákusky
s tokajským a burgundským vínom
z domu najvyššieho župana. Tak strávil vyše hodiny so svojimi sprievodcami krátky odpočinok a rozlúčil sa. Keď
mu želali šťastnú cestu a dlhý život,
odišiel.
Klub filatelistov 52-19 pri KaMC OS
SR v spolupráci so Štátnym archívom
Bratislava, pobočka Trenčín, Trenčianskym múzeom a Klubom vojenských veteránov uskutočnili dňa 7.l2.2005 prednáškový cyklus o živote ruského cára
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Alexandra I. a o napoleonských vojnách v rokoch 1796-1815. V tento deň
pošta Trenčín 1 používala príležitostnú
pečiatku a pre účastníkov tohto podujatia, ktoré bolo v kongregačnej sále
Trenčianskeho múzea bol k dispozícii
lístok poľnej pošty s portrétom ruského
cára Alexandra I. a pamätný list k tejto
udalosti.
Ký

Pramene:
Oblastný archív Bytča – Zápisnice zo 7. a 8.12.
1805
Horváth Pavel, PhDr., CSc. – HÚ SAV – Trenčín –
vlastivedná monografia 1 - ALFA Bratislava 1993
s. 91 – Trenčín v období novoveku (1526-1848)
Malá československá encyklopédia – ACADEMIA – 1986 – I. str. 100 IV. S. 413-414
Koutný Juraj – Nové Mesto nad Váhom, ALFA
Bratislava 1993 s. 4-5

Aktuálne otázky mládežníckej
filatelie

M

ladí filatelisti sú súčasťou slovenskej filatelie a krúžky mladých
filatelistov patria organizačne do ZSF.
Zdá sa, že túto skutočnosť si ale mnohí
neuvedomujú, ak porovnáme počty MF
a KMF spred viacerých rokov so súčasnosťou. Pritom sa mnohí filatelisti pred
alebo v dôchodku pýtajú, čo bude s našimi zbierkami?
Odpovedajú si sami, či majú nasledovníka u svojich detí, v rodine alebo KF?
Na Slovensku bolo pred 20 rokmi okolo 200 KMF, rozpočet Komisie mládeže
bol asi stotisíc ročne a o tom sa nám dnes
môže len snívať. Ekonomické aj spoločenské podmienky sa zmenili. Ale zmenil sa
aj vzťah dospelých k vlastnej zberateľskej
činnosti...Ako vedúci KMF v našom kraji vykonávajú túto činnosť najmä starší
filatelisti. Robia túto prácu dlho, majú
veľa skúseností. Kluby však nezískavajú
nových vedúcich, aby pokračovali v ich
činnosti. A často sa teda stáva, že krúžok
potom zaniká, aj keď záujem detí by bol.
Je zaujímavé, že v minulosti bolo dosť
KMF pri pionierskych domoch – neskôr,
teda aj teraz pri centrách voľného času.
Aj keď sú to zariadenia na voľný čas detí,
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v súčasnom čase pri CVČ už nepracuje
ani jeden krúžok. Akoby nebol záujem
z ich strany. A dobré príklady boli v Trnave pri Kalokagatii, v Leviciach v CVČ
Junior, Domino centrum v Nitre – ale ako
sa hovorí, dostali po čase „vyhadzov“ lebo
za organizovanie voľného času detí ešte aj
musí KF platiť... A tak je najjednoduchšie
pracovať pri škole, ak má vedúci dosť snahy a nedá sa odradiť pri získaní detí do
krúžku a ich odlákaní od počítačov.
Založenie krúžku dnes stojí oveľa viac
úsilia ako kedysi. Deti zbierali známky
prirodzene, nebolo treba robiť nábor. Našli sa skôr aj ochotní vedúci krúžkov. Netreba ale nad tým lámať palicu. V našom
KF TIRNAVIA už po niekoľko rokov pracujú 2 KMF, ktoré vedú J. Mička a donedávna Mgr. Milan Šnirc. Ten som po jeho
smrti prevzala, pričom mnohé aktivity
sa samozrejme konajú spoločne pre oba
KMF, vzájomne si vypomáhame.
V krúžku preberáme základné otázky filatelie, zoznamujeme sa s novými
známkami, nezabúdame na hry s filatelistickým obsahom. Samozrejme po určitom čase deti začnú pracovať na svojich exponátoch a zúčastňovať sa výstav.
Spravodajca ZSF
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Najnáročnejšia je príprava na filatelistickú olympiádu. S ňou nesmiem začať
príliš skoro, lebo by to deti na začiatku
práce asi odradilo. Otázky sú náročné,
je ich dosť, pre miniexponáty treba získať veľa materiálu. Niektoré témy FO sú
prirodzené, napr. na šport, významné
spoločenské témy, ako napr. bola EÚ je
pre najmenších ťažká. A dosť detí o to
skutočne nemá záujem, čo je nakoniec
prirodzené. Najlepší potom idú na kongres MF a súťažia vo finále olympiády,
ktorá je vyvrcholením činnosti. Stretnú
sa s deťmi z iných krúžkov, stretnú sa
tu vedúci s inými vedúcimi, vymenia si
skúsenosti, získajú nové poznatky.
Je problémom deti v KMF udržať
celý rok. Stále treba vymýšľať čosi nové,

príťažlivé. Vedúci zápasí najmä s nedostatkom materiálu, dáva veľa vlastného
okrem voľného času. Chýbajú albumové
listy pre KMF ktoré sú na vidieku, využívame staré diplomy, kartony , výkresy,
ktoré dávame orezať na príslušný formát.
Pomocou pre činnosť KMF je skart
a FDC zo Slovenskej pošty, každý rok
sa z nich dá určitá časť využiť v našich
exponátoch MF, ak majú vhodnú tematiku a časť pečiatkovaných známok využijeme vo filatelistickej olympiáde. Sú
vhodným materiálom na zoznámenie
sa so slovenskými známkami.
Problémov je oveľa viac, tie základné
sme spomenuli. Vítame pomoc každého, ktorý vie pomôcť.
Mgr. Margita Nevrlová

NAŠI JUBILANTI
Edgar Vysloužil - 80 rokov
Dňa 10. februára 2006 sa dožil architekt Edgar Vysloužil významného
životného jubilea – 80 rokov.
Je dlhoročným aktívnym funkcionárom – predsedom klubu filatelistov Ladislava Novotného 51-09 v Bratislave.
Je známy zberateľ, znalec a významný
filatelista na poli publikačnom a vystavovateľskom. S jeho menom je spojený
exponát klasických známok Veľkej Británie, striebornou medailou hodnotený
na Celoštátnej výstave poštových známok BRATISLAVA 1960, na základe
ktorého bol navrhnutý za kandidáta
Zboru znalcov Zväzu československých
filatelistov. Jeho riadnym členom sa stal
ako 35 ročný – 1. januára 1962. Jeho
znalecká práca bola už v roku 1961 publikovaná v časopise FILATELIE a rok na
to aj v nemeckom časopise SAMMLER
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EXPRESS v skrátenej verzii. Išlo vôbec
o prvý prípad publikovania znaleckej
práce takýmto spôsobom, čo svedčí
o jej náročnom a vysoko odbornom
spracovaní. Svoje vedomosti a rozsiahle
poznatky z oblasti anglických klasických známok, najmä s portrétom kráľovnej Viktórie zverejňuje na stránkach
odborných filatelistických časopisov.
Pozoruhodná je aj jeho dokumentácia klasických známok Veľkej Británie
a Mauritia na farebných diapozitívoch,
zosynchronizovaných s textom nahovoreným do magnetofónu, v ktorých
zachytáva mnohé zaujímavosti zo sveta
filatelie.
Za svoju všestrannú aktívnu činnosť je ocenený najvyššími zväzovými
vyznamenaniami. Veríme, že aj naďalej sa budeme stretávať s jeho bohatou
oduševnelou publicistickou činnosťou

39

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
a odborne fundovanými článkami na
stránkach filatelistických časopisov.
Radi by sme mu aj touto cestou poďakovali za vykonanú prácu, odbornosť, ochotu a optimizmus, s ktorými
pristupoval k riešeniu úloh. Do ďalších
rokov Vám v mene celého Zväzu slovenských filatelistov želáme veľa pevného
zdravia, šťastia, úspechov, tvorivých síl
a filatelistického potešenia.
ZSF
Ján Moravčík - 70 rokov
Významné životné jubileum 70
rokov oslávil dlhoročný zväzový
funkcionár a hospodár Zväzu slovenských filatelistov - Ján Moravčík
z Čadce. Narodil sa
6. januára 1936. Od roku 1979 aktívne
vykonáva celý rad funkcií i v klube filatelistov 53-24 v Čadci, v ktorom je tajomníkom a novinkárom do dnešných dní.
S jeho menom sú spojené mnohé aktivity.
Viedol Krúžok mladých filatelistov ZSF
S-207 v Čadci, kde organizoval propagačné výstavy a odborné školenia v kluboch
filatelistov v Čadci, Turzovke a Kysuckom Novom Meste. V priebehu mnohých
rokov prešiel významnými zväzovými
funkciami. Vykonával funkciu tajomníka Zväzu slovenských filatelistov. Bol
členom Krajského výboru ZSF. Od založenia združení klubov filatelistov vykonáva funkciu hospodára a člena výboru
ZKF Stredoslovenského regiónu v Žiline.
Zastával a doteraz zastáva funkcie v najvyšších zväzových orgánoch (Predsedníctvo ZSF, Rada ZSF, ekonóm, vykonával funkciu tajomníka ZSF).
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Za svoje rozvážne postoje a vykonanú prácu sa mu dostalo ocenenia
a uznania v rámci Zväzu slovenských
filatelistov. Jeho aktivita a objektívny
pohľad pomáhajú riešiť mnohé problémy. Zberateľským úsekom je generálne
Slovensko I, Československá republika,
Čechy a Morava a Slovensko II..
Pri tomto významnom životnom jubileu mu ďakujeme za jeho aktívny prístup,
obetavú a nezištnú prácu v prospech ZSF
a želáme mu do ďalších rokov života hlavne pevné zdravie, rodinnú pohodu, veľa
optimizmu a filatelistického potešenia.
Rada ZSF
Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.
65 rokov
Významného životného jubilea 65
rokov sa dožil dlhoročný filatelistický
činiteľ východoslovenského regiónu
prof.MVDr.Imrich
Maraček,DrSc. Narodil sa 4. februára 1941 v Leviciach. Väčšinu aktívneho
života prežil v Košiciach, kde získal vysokoškolské vzdelanie a zostal pôsobiť
striedavo na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a vo Výskumnom ústave veterinárskej medicíny v Košiciach. Popri
svojej edukačnej, vedeckovýskumnej
a organizačno-riadiacej činnosti v oblasti
veterinárskeho lekárstva a výskumu sa
aktívne venuje aj filatelii. Je dlhoročným
členom Klubu filatelistov 54-01 Košice,
bol vedúcim vzorného krúžku mladých
filatelistov V-337, ktorého činnosť pred
dvomi rokmi obnovil a pokračujú v činnosti. Vykonával aj funkciu podpredsedu
východoslovenského KV ZSF, tajomníka
Spravodajca ZSF
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a potom predsedu Krajskej komisie mládeže, člena Komisie mládeže ZSF a ďalšie. Toho času je podpredsedom KF 54-0l
Košice. Nielenže bol, ale stále je dlhoročným organizátorom košických filatelistických podujatí ako sú výstavy poštových
známok a filatelistického materiálu, kongresov a súťaží nielen mládežníckych, ale
aj podujatí filatelistického a klubového
života v spolupráci s ďalšími kultúrno-spoločenskými a vedecko-výchovnými
inštitúciami hlavne v Košiciach. Medzi
jeho zberateľské záujmy patria poštové
známky, celiny a celistvosti Slovenska,
Čiech a Maďarska. Venuje sa ďalej hlavne námetovej filatelii so zameraním na
biotechnológie a medicínu. Je držiteľom
zlatého Čestného odznaku ZSF a ďalších
zväzových vyznamenaní.
Pri tomto životnom jubileu ďakujeme
nášmu jubilantovi za jeho aktívnu prácu
na poli Zväzu slovenských filatelistov,
zvlášť v oblasti mládežníckej a regionálnej filatelie a do ďalších rokov prajeme
dobré zdravie, rodinnú pohodu, jemu
príznačný entuziazmus a radosť z našej
spoločnej záľuby – filatelie.
Výbor KF 54-01 Košice
Ing. Ján Šuba 60 ročný
Životného jubilea
60 rokov sa v marci 2006 dožíva dlhoročný filatelista
a zakladateľ Klubu
filatelistov v Brezovej pod Bradlom
Ing. Ján Šuba. Pred
založením
klubu
v Brezovej pod Bradlom bol členom KF
Senica. V Brezovej pod Bradlom pôsobí
na poste predsedu KF od ustanovujúcej
schôdze v roku l983. Ústredný výbor
2006 / 1

Zväzu slovenských filatelistov mu v roku l989 udelil Bronzový čestný odznak
ZSF za dlhoročnú obetavú prácu pri organizovaní filatelie na Slovensku.
Pričinil sa o príležitostné pečiatky
k významným udalostiam v Brezovej pod
Bradlom. K významným udalostiam KF
vydal jeho pričinením dvanásť korešpondenčných lístkov a jeden pamätný list.
Je členom Rady Združenia klubov filatelistov Západoslovenského regiónu. Daroval ZSF percentá dane na činnosť ZSF.
Jubilantovi v mene Klubu filatelistov
Brezová pod Bradlom ako aj v mene celého Zväzu slovenských filatelistov srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších
rokov pevné zdravie, veľa úspechov, životného elánu a spokojnosti z činorodej
práce na poli filatelie.
Martin Holdoš
KF 52-52 - Brezová pod Bradlom
K prianiam sa pripája aj Redakcia
Spravodajcu ZSF a v mene celého ZSF
jubilantom srdečne blahoželá!

INZERCIA
•

•

Kúpim alebo vymením celistvosti
Kysúc od Makova po Žilinu do roku
1918 a 1918-1938, 1939-1945. Balíkové sprievodky (nie ústrižky) z cudziny a celistvosti nemeckej poľnej
pošty 1939-1945. Adresa: J. Korený,
Soblahovská 39/81, 911 0l Trenčín.
Hľadám partnera, ktorý by mi pomohol so zbieraním slovenských známok, FDC, pohľadníc, výstavných
samolepiek. Spektrum môjho zberateľského záujmu je omnoho širšie.
Adresa: Mr. Dominique SEBILLOTTE,
49, rue de la 1 ére Armée, F-68 190
ENSISHEIM.
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Zomrel Dpt. Štefan Plško

V

šetkých nás zaskočila smutná správa. 23. januára 2006
navždy odišiel z našich radov
pán Dpt. Štefan Plško, filatelista srdcom aj dušou. Aj keď jeho
zdravotný stav v poslednom období nebol najlepší, tí čo sa s ním
stretli pred rokom na Dni známky v Bratislave, kde si prebral z rúk predsedu ZSF najvyššie naše filatelistické ocenenie Cenu Zväzu slovenských filatelistov
pre rok 2003, si ho budú pamätať ako optimizmom sršiaceho a vitálneho človeka.
V pánovi Plškovi ZSF stráca veľkého
organizátora, vystavovateľa, publicistu,
porotcu aj znalca. Svoje skúsenosti z práce vo Zväze československých filatelistov,
kde zastával významné funkcie, využil pri
zakladaní ZSF v roku 1969, ako aj pri vy-

tváraní jeho štruktúr. V novom
zväze sa stal I. podpredsedom.
Bol priekopníkom nových foriem filatelistického vystavovania. Dokladom toho boli výstavy
typu Moderna v Detve, ako aj na
celom Slovensku. Jeho „srdcová
záležitosť“ známky Dánska ho
sprevádzali celým životom. Bol veľkým
propagátorom ich zbierania, vystavovania
ako aj ich znalcom.
Práca, ktorú odviedol vo svojom plodnom živote pre rozvoj filatelie nikdy neostane zabudnutá. K ním publikovaným
skúsenostiam sa budú vracať ešte mnohé
generácie nás filatelistov. Aj keď sme sa
s jeho telom rozlúčili, jeho duch bude
vždy medzi nami.
Česť jeho pamiatke!
Rada ZSF

Súťaž

M

ilé deti a mládež, POFIS pre Vás
pripravil akciu, spojenú so zábavou
a peknými darčekmi. Stačí ak navštívite
niektorú z našich dvoch predajní v Bratislave (Nám. Slobody 27 alebo Odborárske
nám. 6) a kúpite si aspoň jednu známku v
minimálnej hodnote 10 Sk a budete zaradení do súťaže. Každý z vás potom spolu
s prvou kúpenou známkou dostane „Súťažnú kartičku POFIS“. Za každú ďalšiu
kúpenú známku vám v predajni opečiatkujú vždy jedno políčko v kartičke. Po
vyplnení všetkých 10 políčok, odovzdáte
ústrižok z kartičky v predajni POFIS najneskôr do 31.5.2006 a budete zaradení do
zlosovania o hlavné ceny. Zlosovanie sa
uskutoční 9.6.2006 v Inchebe v rámci Bratislavských zberateľských dní.
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Priebežné ceny:
za 5 pečiatok - puzzle + zošit SP, za
10 pečiatok - detská hra + prívesok so
známkou a zaradenie do zlosovania.
Hlavné ceny:
1. cena - peňažná poukážka v hodnote 2000 Sk do Aulandie + známka s personalizovaným kupónom + 10 FDC
2.-5. cena - známka s personalizovaným kupónom + veľký album
6.-10. cena - známka s personalizovaným kupónom + malý album
11.-20. cena - leporelo s známkami +
set s celinovými obálkami a FDC
Výhercovia budú písomne informovaní o výhre, lehote a mieste prevzatia
výhry. Prajeme veľa šťastia v súťažení!
Spravodajca ZSF

Slovenská pošta a.s., POFIS
UROBTE RADOSŤ SVOJIM RODIČOM, PRIATEĽOM, ZNÁMYM!
Pošlite im originálny pozdrav s vlastnou známkou!
Spestrite:
pozvánky na oslavu narodenín,
oznámenia o svadbe, zásnubách, promóciách, krstinách,
obchodné listy pre Vašich partnerov,
alebo venujte ako zaujímavý darček.

•
•
•
•

Cena jedného tlačového listu (8 alebo 12 ks známok) je 175 resp. 191 Sk

Bližšie informácie nájdete na:
www.pofis.sk
pofis@slposta.sk
tel.č.: 02/544 19 916

Slovenská pošta, a.s., POFIS
Nám. slobody 27
817 98 Bratislava 15
a všetkých poštách na Slovensku.

