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Známková tvorba Slovenskej republiky 2006 - II. štvrťrok

2006, 21. 4. * Geologické lokality Sandberg a Šomoška (Ochrana prírody)
* príležitostné známky v hárčekovej
úprave * N: K. Felix, R: F. Horniak *
OTp+OF PTC * H: 2 ZP + K, TF: OF ? H,
OTp ? H * papier –fla– * RZ 113/4 * FDC Symbolická kresba spojených ľudských rás
N: K. Felix, R: F. Horniak, OTp TAB * 375
18 Sk viacfarebná ..................... 18, náklad 200 tis.
375 PL (118 x 166 mm) ................................ 180, 375 FDC
375 CM

.................................................... 37, .................................................... 29, -

Poznámka: Na okrajoch PL bývajú odtlačené okraje
nástroja reliéfnej tlače.

Geologická lokalita Sandberg s nálezmi skamenelín

2006, 19. 5. * Renesančné zvonice (Krásy
našej vlasti) * príležitostné známky * N:
I. Benca, R: A. Feke (376), L. Bandíková
(377) * OTr+HT PTC * PL: 50 ZP, TF: 2
PL * papier –fla– * RZ 111/4 : 11 3/4 * FDC
N: I. Benca, R: A. Feke (376), R. Cigánik
(377), OTp TAB * náklad: po 500 tis.

Geologická lokalita Šomoška s kamenným čadičovým
vodopádom

373
32 Sk viacfarebná .....................32, - Renesančná zvonica v Kežmarku (16. stor.)
374
35 Sk viacfarebná .....................35, 373-374 Séria (2)............................................ 67, 373 PK
.................................................... 32, 374 ĽK
.................................................... 32, 373-374 S .................................................... 67, 373-374 H (118 x 91mm) ............................... 67, 373 FDC .................................................... 51, 374 FDC ....................................................54, -

2006, 5. 5. * Imigranti očami mladých
ľudí (Europa) * príležitostná známka *
N: M. Mistrík * OF+RT Álami Nyomda,
Maďarsko * PL: 10 ZP, TF: ? PL * papier
–oz– * HZ 131/4 : 13 * FDC N: M. Mistrík, NP: J. Piačková, OF TAB * náklad
500 tis.

Renesančná zvonica v Podolínci (17. stor.)

376
27 Sk viacfarebná ..................... 27, 377
29 Sk viacfarebná ..................... 29, 376-377 Séria (2) ........................................... 56, 376 FDC .................................................... 46, 377 FDC ....................................................48, 376-377 NL .................................................... 24, Poznámka: Na známke č. 377 je chybne uvedený
názov „Podolinec“ (s krátkym „i“).
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ÚVODNÍK

Ó mládež naša...
Možno si ešte spomeniete
na svoje školské časy, že takto
oslovil mládež najslávnejší slovenský básnik Pavol Országh
Hviezdoslav. Spieval o nej
ako o budúcnosti slovenského
národa. O deťoch a mládeži
nájdeme veľa múdrych myšlienok v každej knihe citátov
a takmer vždy sú spojené s budúcnosťou, pretože, aj keď to
znie ako fráza, tak deti, mládež, mladá generácia je budúcnosťou každého národa.
A v súvislosti s týmito faktami môžeme
pouvažovať, ako je to s mládežou v našej
záujmovej organizácii.
V súlade so Stanovami ZSF a s Organizačným poriadkom sú zriadené komisie
mládeže, ktoré pracujú v jednotlivých regiónoch pri ZKF. Sú tu krúžky mladých
filatelistov a ich vedúci, ktorí zasväcujú
začiatočníkov, tých najmenších do tajov
filatelie a so staršími tvoria exponáty, zúčastňujú sa výstav a súťaží. Podľa vyššie
spomenutých záväzných dokumentov
majú KMF pracovať takpovediac na „zväzovej“ pôde, aj keď sú výnimky, že niekde
pracujú tam, kde im vytvorili možno lepšie materiálne alebo priestorové podmienky. Zbytočne nezdôrazňujem, že pri vytvorení lepších medziľudských vzťahov,
pri zmene osobných postojov by sa aj tu
dalo veľa zlepšiť. Je zaujímavé, že okrem
malých výnimiek (poznám jednu) zanikli
všetky KMF, ktoré pracovali pri centrách
voľného času. Tvrdím, že je nešťastím,
ak v centrách voľného času, ktoré kedysi
poskytovali deťom mnoho príležitostí na
záujmovú činnosť, teraz filatelia chýba...
Počet činných krúžkov mladých filatelistov závisí v prvom rade od toho, či
klub získa schopných vedúcich, ktorí sú
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ochotní pracovať s deťmi.
To že deti nezaujíma filatelia a poštové známky, lebo
majú plnú hlavu počítačov,
je pohodlná výhovorka, ktorá platí iba čiastočne. Počítače sú všade, vo všetkých
školách aj v mnohých domácnostiach a ich rozšírenie
predsa možno dobre využiť
aj v našej záujmovej oblasti
– vo filatelii. Skôr by sme sa mali opýtať, koľko razy členovia klubu navštívili
miestnu školu aby urobili besedu alebo
usporiadali výstavku poštových známok,
aby ukázali svoje zbierky a aby urobili
nábor členov z radov žiakov školy? Je tiež
zaujímavé, že najmenší počet krúžkov je
tam, kde sú centrá slovenskej filatelie,
v meste v ktorom sídli Slovenská pošta
a v meste kde je najviac filatelistických
obchodov. Pritom tu je teda najľahší prístup k získaniu lacného filatelistického
materiálu. Tento stav sa dlhodobo nedarí
zmeniť napriek veľkému úsiliu komisie
mládeže ZSF. Zdá sa, že apatickí sú práve
funkcionári tam (a nielen tam) pôsobiacich klubov, ktorí sa pravdepodobne boria
viac s inými vážnymi problémami, že im
klesá počet členov, stúpa počet dôchodcov, že sú známky drahšie a drahšie, že
podľa nich klesá výtvarná úroveň poštových známok a pod.
Dobré krúžky mladých filatelistov
pracujú najmä v menších mestách, kde
je podľa tvrdenia viacerých predsedov
KF menej príležitostí, ktoré by deti lákali
iným smerom. A povedzme otvorene, že
neraz aj nežiaducim. To by podporovalo
správnosť tvrdenia, že vo veľkých mestách sa mládežníckej filatelii nedarí. Ak
sa s tým však uspokojíme, nie je to dobSpravodajca ZSF
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ré pre budúcnosť filatelie. A možno ani
pre spoločnosť, veď filatelia, podobne
ako každá záujmová činnosť prináša deťom mnoho zaujímavého, ktoré pozitívne
rozvíjajú osobnosť detí. Filatelia nielenže
im rozšíri poznatky získané v škole, ale
prinesie aj mnoho nového, obohatí ich vo
viacerých smeroch, prispeje k aktívnemu
využitiu voľného času, ovplyvní pozitívne každého mladého zberateľa.
Aj keď je krúžkov menej ako voľakedy,
neznamená to že by sme sa hádam mali báť.
V prvom rade tie KMF, ktoré pracujú, vykonávajú svoju činnosť prevážne kvalitne, čo
je zásluhou ich vedúcich. Pre budúcnosť organizovanej filatelie nie som pesimista. Veď
rady členov ZSF budú aj neskôr rozširovať
dospelí ľudia, ktorí objavia jej čaro v strednom veku alebo prejavia záujem o poštové
známky aj bez toho, aby prešli cez činnosť
v krúžkoch mladých filatelistov. Avšak tí,
ktorí nimi prešli, majú výhodu dobrého základu a teraz sú medzi nami ako významní
odborníci na svojich filatelistických postoch
a všetci ich dobre poznáme. Možno vo svojom detskom období mali šťastie na svojich
vedúcich, ktorí boli ochotní s nimi pracovať
a ktorí ich vo zvolenom záujme podporovali
a dokázali ich pri filatelii udržať (a ich záujem pritom nebol povrchný).
Práca vedúceho v krúžku začína,
a to opakujem sústavne, najskôr od jeho
ochoty. Nezaplatenej finančne, ale zato
ohodnotenej morálne a vlastným uspokojením, aj keď sa to dnes veľmi „nenosí“.
S nenahradeným časom, ktorý sa strávi s deťmi, často aj cez soboty a sviatky,
kedy by patrilo byť s vlastnou rodinou.
Poznáme príklady vedúcich krúžkov, ktorí sa svojim zverencom venujú už desiatky rokov. Stretávajú sa s nimi týždeň čo
týždeň, organizujú im výmenu známok,
pripravujú ich na súťaže, venujú sa im pri
začiatočníckych pokusoch tvorby expo2006 / 2

nátov, chodia s nimi na výstavy. To všetko
chce svoj čas, veľkú obetu. Ak si to klub
a jeho funkcionári uvedomujú, pomáhajú
vedúcemu prebytkami známok, poskytovaním katalógov, zaplatením členského
príspevku za mládež alebo ak je klub solventnejší, tak aj preplatením cestovných
nákladov aspoň vedúcemu na niektoré
významnejšie mládežnícke akcie.
Ak je však vedúci vo svojom úsilí osamotený, často sa stane, že vo svojom dobre
mienenom zámere venovať sa deťom dlho
nevydrží. A to je zle, svedčí to o tom, že
personálnej otázke sa nevenujeme s vážnosťou akú si zasluhuje.
Ako je to s finacovaním krúžkov? Na
95% možno povedať, že pracujú a vykonávajú svoju činnosť bez akéhokoľvek
rozpočtu. Akoby z ruky do úst. Nedostatočne sa využívajú vzdelávacie poukazy
Ministerstva školstva na našu záujmovú
činnosť, málo sa využívajú aj dotácie miest
na kultúru, vzdelávanie, ktoré vlastne sú
od nás, platcov daní, resp. z odvádzaných
daní rodičov detí. V regiónoch sú financované združeniami klubov podujatia ako sú
krajské kolá olympiád, a to najmä na cestovné deťom, pretože odmeňovanie víťazov súťaží sa deje viac-menej sponzorsky.
A nakoniec celá dotácia ZSF komisii mládeže sa každoročne spotrebuje na konanie
kongresu mladých filatelistov a finále filatelistickej olympiády, pričom podujatie by
sa nemohlo uskutočniť v takom rozsahu,
keby neprispeli sponzori (odmeny) a aj samotní účastníci. A je tu možnosť financovať mládežnícke podujatia z prostriedkov
poukázaných ZSF z 2% odvedených daní,
prípadne z prostriedkov na mládež, ktoré
je ochotná poskytovať Slovenská pošta,
alebo konať podujatia s jej spoluúčasťou.
Príkladom je organizovanie výstav, poskytovanie FDC, skartu, pečiatkovaných známok a odmien finalistom olympiády.
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STRANA PREDSEDU
Najviac nám mládežníkom pre nedostatok financií chýbajú vzájomné stretnutia, semináre v krajoch, vzájomná výmena
skúseností. Prakticky a jedine sa vedúci
stretávajú pri filatelistickej olympiáde a na
kongrese mladých filatelistov, avšak sú
to len tí, ktorí postúpili do finále. Takmer
úplne chýba zahraničná spolupráca, spolupráca s mládežníckymi funkcionármi susedných štátov alebo účasť na stretnutiach
detí, ktoré sa každoročne organizujú. Tu je
tiež dôvod v nedostatku financií.

Aj keď platí v spoločnosti zásada, že výchova detí niečo rodičov stojí, musíme si
uvedomiť, že tu by sa šetriť nemalo. Lebo
dospelý filatelista na vybrané podujatie, či
už na burzu známok alebo výstavu pôjde
a aj si ju zaplatí, s deťmi ale musí niekto ako
doprovod ísť. A časť nákladov aj hradiť, ak si
chceme deti pri filatelii udržať. Aj túto otázku musia mať naše ústredné orgány zväzu
na pamäti. Aby sme raz nemuseli hovoriť:
„Naša mládež filatelistická, kdeže si?“

Ján Mička, podpredseda ZSF

Milí priatelia a kolegovia filatelisti
V prvom polroku sme uskutočnili niekoľko pozoruhodných aktivít zameraných na
prienik našej činnosti do občianskej spoločnosti. Postupne
napĺňame činmi naše plány.
Intenzívne si uvedomujeme
spoločenský rozmer našej činnosti, ktorá sa dá ťažko uskutočňovať bez externej podpory
jednotlivcov a inštitúcií. Financie limitujú našu činnosť a i tento rok sa
obráti Rada ZSF na kluby, aby formou
mimoriadneho príspevku pomohli udržať v chode zväz do valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční budúci rok. Ďakujem všetkým filatelistom, darcom 2%
z daní, ktorí podporili svoj zväz, i nefilatelistom, sympatizantom našej činnosti.

Inaugurácia známok
Klub filatelistov Tirnavia v Trnave, Zbor
evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania a Slovenská pošta a.s. predstavili v Trnave známku venovanú K. Kuzmányimu,
podpredsedovi Matice Slovenskej a seniorovi ev. cirkvi. Klub filatelistov Kežmarok
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v spolupráci so Slovenskou
poštou a.s., mestom Kežmarok a Podolínec zorganizovali 19. mája inauguráciu známok z emisie Krásy
vlasti – renesančné zvonice.
Sú to naše ďalšie príspevky
k propagácii slovenskej poštovej známky.

Bratislavské
zberateľské dni
sa uskutočnili už po tretí raz. Toto jedinečné podujatie umožnilo zberateľom
všetkých druhov, aby získali hľadané
položky do svojich zbierok, vzájomne sa
spoznávali a nadviazali spoluprácu. Som
veľmi rád, keď môžem konštatovať, že
filatelisti sú v každom doterajšom ročníku jeho najpočetnejšou a najaktívnejšou
časťou. ZSF sa podieľal na ich príprave,
spolupracoval pri ich propagácii a uskutočňoval tam svoje aktivity. Potreba
prehlbovať styk s filatelistami organizovanými v ZSF i stojacimi mimo zväz,
potreba propagácie činnosti ZSF medzi
občianskou verejnosťou viedla Radu
ZSF k ustanoveniu akcie nazvanej „Deň
Spravodajca ZSF
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otvorených dverí Zväzu slovenských filatelistov“. Tohtoročný prvý ročník bol
pokusom dať tomuto podujatiu obsah
podľa vzoru rakúskeho zväzu. Na rozdiel
od našich rakúskych partnerov, priestory sekretariátu nášho zväzu sú veľmi
skromné a komunikovanie s väčším počtom záujemcov o činnosti zväzu na jeho
pôde nie je možné. Výstavisko Incheby
a.s., kde sa uskutočňujú Bratislavské
zberateľské dni je ideálne prostredie na
stretnutia väčšieho rozsahu a sponzorstvo výstavného manažmentu vo forme
bezplatného stánku umožnilo veľkorysejšiu propagáciu našej organizácie.
V stánku ZSF bola po dva dni stála služba poskytujúca katalógy známok celého
sveta, znalci bezplatne overovali slovenské poštové známky. Informačné plagáty
detailne informovali o cieľoch a činnosti
zväzu. Poskytnutý priestor nám umožnil
venovať sa potenciálnym filatelistom,
deťom školského veku. Traja z participujúcich organizátorov, manažment Incheby a.s., vedenie ZSF a POFIS, obchodná
organizácia Slovenskej pošty a.s., si dali
spoločný cieľ. Dohodli sa, že na tomto
podujatí budú propagovať filateliu medzi
mládežou tak, že deti sústredia na jedno
miesto, kde sa budú môcť zoznámiť s filateliou. ZSF zabezpečil ideový projekt
a ľudí na realizáciu činnosti „detského
kútika“, SP a.s. poskytla skart a materiálové zabezpečenie a manažment Incheby
a.s. propagáciu, logistické zabezpečenie
a motivačné ceny. Zbierame podnety ako
podujatie modifikovať, naplniť ho obsahom, aby slúžilo nám všetkým. Rád by
som poďakoval partnerom za spoluprácu, Komisii mládeže ZSF za patronát nad
touto akciou, Združeniu klubov filatelistov hl. mesta Bratislavy a sekretariátu
zväzu za realizáciu podujatia.
2006 / 2

Národná filatelistická
výstava NITRA 2006
Poštová známka je ideálny prostredník na priblíženie našich národných dejín
občianskej i filatelistickej verejnosti. Starobylá Nitra nie je miestom, kde sa konala Národná filatelistická výstava NITRA
2006 náhodou. Je miestom, kde je už vytvorená dlhodobá filatelistická tradícia,
nachádza sa v nej všetko, čo je pre organizovanie výstavy potrebné. Má zanietených filatelistov, ktorí vynikajúco pracujú
v Klube filatelistov 52-51, a ktorý tohto
roku slávi 25. výročie založenia. Nitrianski filatelisti vedia čo chcú a i ako naplniť
svoje ciele činom. Majú sponzorov a podporovateľov v mestských orgánoch štátnej správy a samosprávy a v Dome Matice
Slovenskej v Nitre. Z pohľadu našich národných dejín je významné, že sa výstava
uskutočňuje v roku Ľudovíta Štúra práve
v tomto meste a v spolupráci s Maticou
Slovenskou, dlhoročným partnerom Zväzu slovenských filatelistov. Nadväzuje na
akcie zväzu zamerané na toto jubileum.
Výstava vytvorila tiež priestor pre uskutočnenie filatelistickej olympiády mladých filatelistov a oboznámenie verejnosti
s výsledkami Ankety o najkrajšiu známku a príležitostnú pečiatku roka 2005.
Blahoželám nitrianskym filatelistom
k ich jubileu a ďakujem všetkým štedrým
podporovateľom za to, že sa táto krásna
výstava mohla uskutočniť.
Pripravujeme XXIII. Dni filatelie
v Tepličke nad Váhom, o ktorých budem
referovať v ďalšom čísle Spravodajcu ZSF.
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DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 25. marca 2006
Rada ZSF prejednala jednotlivé body
programu s týmito závermi:
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Zmluvu medzi Zväzom slovenských
filatelistov a Slovenskou poštou, a.s.
Zmluva tvorí súčasť zápisnice.
2) III. Bratislavské zberateľské dni sa
budú konať 9.-10. júna 2006. Počas
podujatia sa uskutočnia I. Dni otvorených dverí ZSF, ktoré organizuje
ZSF v spolupráci so SP, a.s.
3) XXIII. Dni filatelie sa uskutočnia
v októbri 2006 v Tepličke nad Váhom
a organizačne ich zabezpečí ZKF
Stredoslovenského regiónu v spolupráci so Spolkom sv. Gabriela.
4) - Informáciu tajomníka ZSF o organizovaní 7. mestskej filatelisticko-filokartistickej výstavy v termíne
30.4.2006-3.6.2006 v Košiciach.
- Informáciu MABÉOSZ o organizovaní výstavy HUNFILA 2006 VÁC
- Informáciu o aktivitách KF 54-30
Košice pri organizovaní osláv 100 rokov prevozu telesných pozostatkov
Františka Rákocziho a jeho druhov
z Turecka v októbri 2006.
- Informáciu talianskej ambasády
o organizovaní Medzinárodnej výstavy známok a Medzinárodného
veľtrhu filatelie v Riccione-Taliansko.
B) SCHVAĽUJE
1) Hospodárenie ZSF v roku 2005 väčšinou hlasov, 1 člen sa zdržal hlasovania.
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2) Predložený rozpočet na rok 2006
ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. Schválený rozpočet tvorí
prílohu tejto zápisnice.
3) Doplnok uznesenia Rady ZSF
z 15.9.2005 Zbehy a súhlasí aby Národná filatelistická výstava NITRA
2006 bola ako výstava 1. a 2. stupňa
spoločne s tým, že krytie nákladov
výstavy bude zo sponzorských dotácií. Ako gestor výstavy a dodržiavania tohto uznesenia bol poverený
predseda ZKF Západoslovenský
región – Ing. Vladimír Mrva. Uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov, 1
člen sa zdržal hlasovania.
4) Návrh členskej prémie za r. 2005, t.j.
prítlač loga ZSF, kupón 10 Sk známky Devín. Poveruje predsedu ZSF,
aby uvedený návrh predložil Slovenskej pošte, a.s.
Termín: 15.4.2006
C) UKLADÁ
1) Sekretariátu ZSF sledovať a plniť
jednotlivé záväzky, vyplývajúce zo
Zmluvy o spolupráci medzi ZSF
a SP,a.s.
Zodp.: Ing. Jantoš
Termín: priebežne
2) Predsedovi komisie rozhodcov, aby
podľa dodanej skladby exponátov
od organizačného výboru výstavy
NITRA 2006 menoval komisiu rozhodcov.
Zodp.: Ing. Bachratý
Termín: 30.4.2006
Spravodajca ZSF
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3) Sekretariátu ZSF organizačne zabezpečiť účasť zväzu na III. Bratislavských zberateľských dňoch.
Zodp.: Ing. Jantoš
Termín: 9.-10.6.2006
4) Sekretariátu ZSF zabezpečiť v Spravodajcovi ZSF 2006(2) vyhlásenie
výberového konania na XXIV. Dni
filatelie v roku 2007 a výberového konania na organizáciu Medzinárodnej
filatelistickej výstavy v r. 2008.
Zodp.: Ing. Jantoš
Termín: 30.6.2006

5) Tajomníkovi ZSF predložiť záverečné
vyúčtovanie výstavy Slovensko 2002
revíznej komisii k odsúhlaseniu.
Zodp.: Ing. Jantoš
Termín: 15.4.2006
6) Sekretariátu ZSF spracovať návrh na
udelenie strieborného ČO ZSF Štefanovi Valaškovi za dlhodobú podporu ZSF.
Zodp.: Ing. Jantoš
Termín: 30.4.2006
V Bratislave dňa 31.3.2006
Zapísal: Ing. Jantoš

Založte si krúžok mladých
filatelistov

U

ž niekoľko rokov pripomíname, že
sa nezvyšuje počet krúžkov mladých filtelistov na Slovensku. A starostlivosť o mládež by mala byť aj v duchu
našich Stanov na poprednom mieste
činnosti klubov a ich funkcionárov. A je
smutné, ak konštatujeme, že nielen rady
ZSF, ale aj mládežnícku filateliu opúšťajú z dôvodu na večný odpočinok aktívni
filatelisti (napr. naposledy Ing. Maximilián Freund z Maleciek alebo p. František
Watzka z Ružomberka), a či ich dokážeme nahradiť.
Inde zasa je dostatok filatelistov a vo
väčších mestách aj niekoľko klubov
– ale žiaden krúžok mladých. Pokúste
sa preto zmeniť tento stav, skúste to so
založením KMF!
Najskôr sú potrebné dve veci: prvá
- vedúci krúžku (samozrejme musí to
byť dobrovoľník, alebo aj „presvedčený“
člen výboru), ktorý bude s deťmi ochotný pracovať, a to je druhá vec – získať
deti. Svojich vnukov, žiakov základnej
2006 / 2

školy, deti členov nášho klubu a pod.
Tretia vec je miesto, kde sa budete stretávať – ale to príliš nezdôrazňujem, lebo
keď u vás pracuje KF, tak sa môžete
stretávať spoločne (aj keď to vždy nebude vhodné, ak sa stretávate napr. v reštaurácii) ale určite Vám dá na krúžkovú činnosť priestor blízka škola. V tom
prípade to máte vyhrané aj z ďalšieho
dôvodu, lebo takýto krúžok môže mať
plnú podporu školy, keďže ministerstvo
poskytuje školám a deťom v krúžkoch
tzv. vzdelávacie poukazy – tento rok to
bolo 70.-Sk na žiaka mesačne. V tom sú
náklady na miestnosť, vedúceho, energiu ale môže byť aj materiál, odmena vedúceho – spočítajte si to pri 15 žiakoch
a desiatich mesiacoch. Samozrejme krúžok musí pravidelne pracovať a vykazovať škole činnosť. Pracovať pri centre
voľného času znamená pre žiakov, alebo
vlastne ich rodičov, aby zaplatili na rok
niekoľko stovák „zápisné“, spravidla
400.- niekde až do 1 000.- korún a to je
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už suma niekoľkonásobne prekračujúca výšku členského príspevku ZSF, na
ktorý všetci reptajú... Uhradiť za mládež
členský príspevok ZSF á 30.- Sk a zaslať
menný zoznam členov príslušnej komisii mládeže a tým sa zaregistrovať je
minimálnou administratívnou požiadavkou na nového vedúceho KMF.
Ak sa vám podarí krúžok založiť, teraz
nasleduje to hlavné. Čo robiť? opýtame sa
s ruským klasikom literatúry. Samozrejme, že filatelia je v prvom rade zberateľstvo a preto začneme ukážkami svojich
zbierok a deti hneď poučíme, že ich „albumy“ sú vlastne zásobníky. Aj deti si
popozerajú svoje prinesené zásobníky.
Vysvetlíme jednoduché zásady výmeny
známok medzi deťmi – kus za kus, malá
za malú a veľká za veľkú, nová známka
za novú alebo jedna veľká za dve malé
výplatné atď. S postupom času to môžeme skúsiť už aj s katalógmi, s prebytkami
známok členov klubu a s výbermi známok zo zošitkov a kolovaním. Oveľa neskôr si môžeme aj dopisovať a vymieňať
známky s kolegami – odborné časopisy
občas prinášajú adresy zberateľov ktorí
sa zaujímajú o výmenu.
Aká bude náplň práce krúžkov? Ak
chceme (a to naozaj chceme), tak postupne budeme deti zoznamovať s tajmi filatelie a vlastne sa pomaličky začneme učiť.
Komisie mládeže poskytnú odporúčaný
návrh plánu práce, ktorý vedúci môže
uplatniť vo svojom KMF alebo aj nemusí,
môže pracovať podľa toho, ako sa mu páči
a ako mu to vyhovuje. Začať od Adama
znamená začať s vysvetlením, čo je poštová známka, aká je to cenina (na rozdiel
od kupónovej 1000.- korunovej, ktorú má
doma skoro každý nalepenú v kuponovej
knižke spred 15 rokov a ponechal si ju
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ako suvenír). Vysvetlíme históriu prvej
známky, čiernej jednopennyovky, ukážeme prvé Hradčany, môžeme hovoriť aj
o prvých známkach Slovenského štátu
a súčasného Slovenska.
To sa nezaobíde bez toho, aby sme nevysvetlili druhy poštových známok – ako
výplatné a doplatné s ukážkami, a doplnili ich o propagačné známky (napr.
k ochrane prírody s rastlinami a zvieratmi, tie zaujímajú deti vždy), príležitostné
– tých je dostatok a pod. Známky, ktoré
nemáme poruke, ukážeme v katalógu
a tým sa dostaneme aj k ukážkam viacerých katalógov a rozdielov medzi nimi
a vysvetlíme čo je to POFIS.
Informujeme deti aj o novinkách
slovenských známok. Prináša ich náš
zväzový SPRAVODAJCA (môžete ho
odoberať za poplatok 50.-Sk na ZSF), aj
Zberateľ, aj Poštové zvesti. Ak ich nechcete odoberať, dostanete ich určite
z vlastného klubu, kde by ste minimálne
Spravodajcu mali pravidelne dostávať.
Vedúci krúžku sa postupne dostane
aj k tomu, že známky možno získať zo
skartu. Vtedy vysvetlíme význam pečiatok a ich jednotlivé druhy. Tu je vhodná
príležitosť na vysvetlenie zásad vystrihovania známok, na hodnotenie kvality známky s pečiatkou a na význam
zachovania niektorých celistvostí alebo
výstrižkov (napr. doporučených listov,
so zaujímavými známkami). V skarte, ktorý kúpime v POFISe alebo ktorý
KMF dostane za svoju činnosť, môžeme
hľadať aj niektoré zaujímavosti na známkach , ako bývajú publikované v seriáli
článkov ing. Gereca. Pri práci na skarte, ktorý donesú deti z domu, vypýtajú
si ho od rodičov z kancelárie alebo keď
prinesú nazbierané pohľadnice z dovoleSpravodajca ZSF
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niek, vianočné a veľkonočné pozdravy,
naďabíme najčastejšie určite na celiny
z Ruska alebo býv. Sovietskeho zväzu. Aspoň takto sa zúžitkujú poznatky
z vlakov družby, ktoré absolvovovali
rodičia z odborárskych zájazdov a preto
vysvetlíme rozdiel medzi celinou a celistvosťami. Bombou bude ukážka poštových hárčekov a tlačových listov, ktoré
prinesie vedúci. Stačí to z produkcie Slovenskej pošty posledných rokov, nemusí
to byť zrovna Veľké prádlo.
Od začiatku zdôrazňujeme správne
zásady práce so známkami a zásobníkmi.
Vyradíme z nich pokrčené, špinavé a roztrhané známky. Učíme deti, že známky
majú chytať a držať pinzetou (uvidíte,
že nabudúce viacerí donesú takú, ktorú
mame potajme zobrali zo súpravy z manikúry). Deti zaujme aj lupa, čím väčšia,
tým lepšia. Zo známok preto budeme
čítať mená výtvarníkov, ktorí navrhovali
známky, rok vydania. Zoznámime sa aj
s menami slovenských rytcov známok.
A to je príležitosť na to, aby sme pochválili slovenskú známkovú tvorbu
a prácu vynikajúcich umelcov, ktorí sa na
nej podieľajú. Ukážeme najúspešnejšie
slovenské známky, dokonca aj víťazné
známky súťaže Grand PRIX WIPA a ich
tvorcov, ako sú Martin Činovský, Ferko
Horniak a Rudolf Cigánik. Pohľadom do
histórie československej známkovej tvorby spomenieme určite Jozefa Baláža.
Nie je problém, aby si deti zapamätali
mená aspoň piatich maliarov a troch slovenských rytcov známok s konkrétnymi
príkladmi známok, ktoré vyšli z ich rúk.
V tejto fáze práce v krúžku už je
vhodné pohovoriť si o ďalších plánoch.
Deti majú v zásobníkoch miš-maš známok, pestrú všehochuť námetov a ne2006 / 2

nápadne ich začneme špecializovať
– asi najpravdepodobnejšie v oblasti
námetovej filatelie orientovaním na
kvetinky, rastlinky, zvieratká, kozmos,
železnice a autá, šport atď. Možno dokonca zistíme, že je tu aj nejaký budúci
teritorialista s presilou známok niektorého štátu, alebo že niektorí zverenci
súťažia medzi sebou v tom, kto má viac
známkových krajín.
Preto vysvetlíme, že ich poklad v podobe obsahu ich zásobníkov a škatúľ od
bonboniér je zbierka, ale keď chcú niečo
vo filatelii dosiahnuť, tak musia začať
tvorivo pracovať na nejakom miniexponáte. Na to je dobrá filatelistická olympiáda, ktorá je prvým stupňom k vystavovaniu, veď 1 až 3 listy miniexponátu
by mal zvládnuť každý mladý filatelista,
ktorý chodí aspoň pol roka do KMF.
Teda deti by mali vedieť povedať čo-to o svojej filatelistickej záľube a svojej
zbierke (aspoň to čo zbiera a čo ho zaujíma, ktorý námet) aj o tom, aké sú ich
ďalšie filatelistické plány. Vedúci by ich
mal na to pripraviť a priblížiť im filatelistické perspektívy v budovaní exponátov, v príprave na nejakú súťaž a čo
z toho môžu deti získať.
Systematicky počas roka, ale skôr až
v jeho druhej polovici, spomenieme priesvitky na známkach, druhy papiera z ktorého sa vyrábajú známky alebo spôsoby
oddeľovania známok so zaujímavosťami
perforácie. Taje zúbkomera ich „zoberú“
a určite vás prekvapia, kde sa také „pravítko“, ktoré nikdy ešte nevideli, dá kúpiť
a za koľko. Vedúci by mal vycítiť, či ich
táto činnosť zaujme, preto tieto záležitosti
vždy konfrontuje s katalógom.
Všetko, čo len trochu pripomína región, by mal vedúci ukázať aj známka-
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mi. Prípadne urobiť s deťmi po meste
filatelistickú vychádzku. Ak sme na takéto udalosti alebo osobnosti v našom
„zapadákove“ chudobní a nič sa od nás
na známkach neobjavilo, tak vedúci nemusí plakať, veď má toho na ilustráciu
aj tak dosť z toho, čo sa deti učia v škole
v literatúre, v zemepise aj v dejepise.
Lákadlom na úspech môže byť aj účasť
na výtvarnej súťaži s ich návrhmi na poštové známky. Možno takto objavíme budúceho tvorcu slovenských známok, a samozrejme ukážeme detské známky, ktoré
už realizované boli v minulých rokoch.
Nevynecháme možnosť ísť na výstavu poštových známok, ak sa takáto
v blízkosti koná. Nezabúdame na základy „poštového vedomia“, aby deti
poznali základné poštové tarify za list
alebo pohľadnicu. A môžeme aj vyskúšať vyplnenie podacieho lístka na doporučený list, určite zažijete prekvapenie
z toho, ako si mnohí nebudú vedieť
poradiť s vyplnením ani pri svojich základných osobných údajoch alebo znalosti PSČ svojej obce alebo mesta.
Pretože sa blíži záver školského roka
(možno sa vyskytne počas roka aj iná

príležitosť), pripravíme v škole výstavku,
nástenku a pod., na ktorej propagujeme
svoju činnosť, ukážeme získané diplomy
z výstav a súťaží alebo pozdravy z filatelistických podujatí. A pretože každá
škola je pripojená na INTERNET a má
vybavenú počítačovú učebňu, môžeme
pri Filatelistickom dni v škole ukázať aj
prácu s počítačom na úprave albumového listu, písanie textu na exponát alebo
niektoré zaujímavé webové stránky s filatelistickým obsahom. Škola určite rada
vyjde vedúcemu v ústrety.
Vrcholom našej pyramídy činnosti
môže byť na záver roka filatelistický
výlet alebo filatelistické prázdniny so
zorganizovaním letného tábora mladých filatelistov. Niekoľko razy som
tak urobil a môžem povedať, že to stálo zato. Viem, že teraz sú iné (horšie)
možnosti, bohužiaľ aj iné cenové relácie
a tak tento návrh je v rovine fantázie.
Ale skúsiť čosi z týchto námetov nie je
nemožné, záleží iba na vás. Ak vydržíte
jeden rok, bude to úspech a pokračovať
v činnosti v septembri ďalšieho roka už
bude hračka.
J. Mička

Kongres mladých filatelistov
v Nitre

D

o tretice všetko dobré. Alebo 3 razy
a dosť? Takéto myšlienky mohli
mať účastníci kongresu mladých filatelistov, ktorý sa opätovne vrátil v roku 2006 do Nitry, matky slovenských
miest. Dôvodom bol Rok Ľudovíta Štúra
a konanie výstavy NITRA 2006 v Dome
Matice slovenskej, ktorá so ZSF na jej
uskutočnení spolupracovala.
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Organizátori z Nitry vypracovali na
jeho uskutočnenie projekt, ktorý predložili na pripomienkovanie Komisii mládeže a Rade ZSF na schválenie. Teraz po
jeho skončení môžeme povedať, že obsah
sa naplnil prakticky do bodky, len s niekoľkými drobnými zmenami. A s myšlienkami z úvodu platí to prvé, lebo organizácia podujatia bola výborná, kongres
Spravodajca ZSF
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úspešný a účastníci (zatiaľ)
spokojní – aspoň nikto nevyslovil výhrady. A platnosť
druhej vety z úvodu spochybňujeme. Napriek tomu,
že ten najhlavnejší organizátor podujatia, ktorý v tomto
smere zastupoval úspešný
nitriansky klub a aktívnych
nitranských filatelistov, bol
Ing. Ján Maniaček st., ktorý
vyhlásil, že je to jeho posledný kongres, ktorý organizuje.
(Podobne už niekoľko razy
vyhlásil, že končí s vedením krúžku mladých filatelistov ale jeho filatelistické srdce bije pre deti stále). Preto si všetci myslíme, že aj napriek tomu sa v Nitre ešte
stretneme, a to určite ešte nie raz. Veď
Nitra svoju náruč filatelistom otvára skutočne doširoka. Bolo to aj v tomto roku,
kedy sa kongres konal aj s filatelistickou
olympiádou mládeže ako sprievodným
podujatím výstavy NITRA 2006.
Hlavný stan účastníkov kongresu sa
rozložil v Spojenej škole na Slančíkovej
ulici. Delegácie prichádzali postupne
v piatok doobeda vlakmi, autobusmi
a osobnými autami z Košíc, Popradu,
Liptovského Mikuláša, Dolného Kubína, Senice aj Trnavy. Medzi postupujúcimi z krajského kola do celoslovenského finále boli aj domáci nitrianski
mladí filatelisti a tí to mali takpovediac
iba na skok.
Po ubytovaní v školskom internáte sa v jedálni uskutočnilo otvorenie
kongresu. Jedáleň sa stala miestom
všetkých ďalších častí olympiády. Predseda Komisie mládeže ZSF privítal hostí, medzi ktorými bola riaditeľka Domu
Matice slovenskej v Nitre Drahomíra
2006 / 2

Pechočiaková a riaditeľ Spojenej školy
Mgr. Maček. Predsedom regionálnych
komisií a finalistom olympiády boli na
úvod pripomenuté niektoré zásady súťaže a po otvorení podujatia sa mohlo
začať súťažiť. Jej kladom tentoraz bolo,
že po niekoľkých rokoch boli obsadené
súťažiacimi všetky kategórie, aj napriek
tomu, že bratislavské KMF tento rok nemali zastúpenie vôbec. Plné zastúpenie
súťažiacimi mali stredoslovenský a západoslovenský región.
Súťažiaci, rozdelení podľa vekových
kategórií, začali pracovať v prvom rade
na testoch. Prvý raz sa použili nové
znenia otázok, ktoré pripravila komisia mládeže. Novinkou bolo zaradenie
praktických úloh, ktoré sa v minulosti
vynechávali a teraz boli zamerané na
zúbkovanie známok, znalosti o tvorcoch známok, na použitie tlačových
techník pri výrobe známok a pod. Inovované testy boli súťažiacimi zvládnuté
vynikajúco, viacero z nich malo plný
bodový zisk a straty bodov mali iba 2 –
3 súťažiaci, ktorí boli vo finále prvý raz.
Hodnotiaci testov – Mgr. Viktor Šteffek,
Ing. J. Rančák, prof. MVDr. I. Maraček
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a Ing. Vinarčík pracovali bezchybne
a k ich práci po zverejnení výsledkov
neboli podané žiadne námietky.
Už pred rokom, pri zakončení kongresu v Ivánke bolo rozhodnuté o tematickom zameraní 33. ročníka filatelistickej olympiády: Symboly Slovenska.
Tomu bola prispôsobená celoročná činnosť mladých filatelistov v krúžkoch,
hľadanie známok a vymýšľanie textov
k téme, ktorá bola považovaná vcelku za
náročnú. Vyhlasovatelia boli sami zvedaví, ako sa vedúci s deťmi v krúžkoch
zhostia takejto témy a jej filatelistického
spracovania. Po zhliadnutí vytvorených
exponátov na krajských kolách a potom
aj v nitrianskom finále sa však ukázalo
vcelku dobré zvládnutie tohto námetu.
Bolo to aj preto, že sprievodný text k téme nebol úzko zameraný, ale uvádzal aj
súvisiace fakty, na ktoré sa mohli zamerať mladí filatelisti vtedy, keby sa dostali „do úzkych“. Ukázalo sa, že iba malá
časť súťažiacich, alebo presne povedané
ich vedúcich nepochopila hlavnú tému
a dali sa zviesť na aj keď príbuzné, ale
predsa len nie hlavné zameranie olym-
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piády – štátne symboly.
(Ako príklad: zameranie
sa iba na spisovateľov Slovenska, geografické poňatie, cirkevný pohľad na
Slovensko atď. V takýchto
prípadoch boli hodnotiacou porotou znižované súťažiacim body za tematické
spracovanie exponátu.)
Porota pracovala pri hodnotení v tradičnom zložení
tak, aby boli zastúpené všetky regióny: predsedom bol
PaedDr. Jozef Oško a ďalší
členovia Ing. Rančák a po prvý raz Mgr.
Margita Nevrlová za západoslovenský
región. Aj keď téma, ako som spomínal,
bola náročná a prístup súťažiacich s pohľadom na jej filatelistické spracovanie
bol mnoho razy rozdielny, členovia poroty mali na celkové posúdenie kvality
exponátov rovnaký názor bez výrazných
disproporcií. Vo večernej besede podal
predseda poroty výklad k exponátom
s upozornením na nedostatky a z priebehu malého školenia možno vysloviť, že
vládla spokojnosť vedúcich aj mladých
filatelistov s objektívnym hodnotením
súťažných exponátov. V rámci večerného odborného programu a aktívu vedúcich s účastníkmi sa uskutočnila beseda
s riaditeľom Poštového múzea v Banskej
Bystrici, PhDr. Štefanom Kollárom, ktorá
zaujala všetkých.
Z diskusie vyplynul aj záver so zameraním budúcoročnej olympiády Fauna, a to na slovenských (aj na českých
a československých známkach). Týchto
známok je dostatok, takže nebude súťažiacim robiť problémy výber vhodných
známok, skôr zameranie, pretože príSpravodajca ZSF
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stupov k rámcovej téme môže byť viacero (napr. ich význam, využitie človekom, rozdelenie druhov, atď.)
Po spracovaní výsledkov bolo možné vypísať diplomy, ktoré budú mimoriadne cenným suvenírom, pretože išlo
o grafický list R. Cigánika, ďalej pripraviť ceny pre víťazov a suveníry všetkým
účastníkom. Ráno na záver kongresu
ich osobne prišli odovzdať vedúca POFISu Ing. Mária Kaducová a riaditeľka
Domu MS Drahomíra Pechočiaková.
Hostia si pozreli vyhotovené exponáty
a pochválili deti za výsledky ich práce.
Oficiálnym skončením programu bolo
vyhlásenie témy 34. ročníka FO (Fauna)
a miesta konania stretnutia mladých filatelistov v roku 2007, kedy štafetu by mal
prevziať stredoslovenský región.
Aj keď kongres skončil, neznamenalo
to skončenie podujatí v Nitre, ktorých sa
mladí filatelisti so svojimi vedúcim zúčastnili. Iba sa presunuli do Domu MS,
aby si pozreli vystavené exponáty, v rýchlosti navštívili burzu známok a zúčastnili

sa aj slávnostného palmáre. A komu to
ešte nestačilo, čakal na autobus, aby sa
v Kostoľanoch p. Tribečom zúčastnil slávnostného vyhlásenia Ankety o najkrajšiu
známku za r. 2005. Verím však, že o týchto podujatiach sa dočítate na stránkach
Spravodajcu z pera iných autorov.
Na záver aspoň 2 názory účastníkov:
Martin Plank, víťaz kategíorie B:
V Nitre sa mi páčilo, najmä priestory pre
súťaž, aj keď ubytovanie na školskom internáte nebolo dobré. S organizáciou som
bol spokojný. Tento rok sa mi exponát vydaril, tak som rád, že som sa dobre umiestnil. Na výstave sa mi veľmi páčil exponát
o Červenom kríži.
Dominika Nevrlová: Vlani mi olympiáda nevyšla, lebo som maturovala a mala
som aj prijímačky na „vyšku“. Teraz to
bolo našťastie iné, už mám po skúškach,
tak som rada, aj keď to bolo druhé miesto.
Zato ma viac potešila medaila z výstavy za
exponát Doplatné, ktorý ešte mienim prepracovať, lebo sme získali nový materiál.
J. Mička; Foto: Dr. J. Gál

Symboly Slovenska - Výsledky finále 33. roč. FO
9.-10. 6. 2006 Nitra
Poradie

Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.

Adam Daňo
Lukáš Oško
Andrej Lovász
Darina Kucháriková

1.
2.
3.
4.
5.

Peter Jurík
Martina Brtošová
Jakub Novotný
Denis Dvorák
Michal Kostecký

2006 / 2

Reg/KMF
Kategória Z
Zs/NR
Ss/LM
Zs/NR
Ss/DK
Kategória A
Ss/DK
Ss/DK
Vs/KE
Zs/TT
Vs/KE

Test

Exponát Body spolu

39
36
37
38

42
42
31
30

81
78
68
68

39
35
35
28
21

43
40
33
31
30

82
75
68
59
51
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Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Meno a priezvisko

Reg/KMF
Kategória B
Martin Plank
Zs/TT
Dean Reš
Ss/DK
Martin Špendla
Zs/NR
Katarína Brtošová
Ss/DK
Ivana Kovalčíková
Vs/KE
Kategória C
Vladimír Hanušniak
Ss/DK
Kamil Nemečkay
Zs/SE
Jakub Grman
Ss/DK
Kategória D
Pavol Krížian
Ss/LM
Dominika Nevrlová
Zs/TT
Kristínka Hanzlíčková
Zs/SE

Test

Exponát Body spolu

38
40
39
30
40

45
37
37
38
24

83
77
76
68
64

38
40
30

38
29
38

76
69
68

37
38
39

49
48
37

86
86
76

Poznámka: pri rovnosti bodov rozhodol o umiestení súťažiacich kvalitnejší exponát

Regionálne kolo filatelistickej
olympiády v Trnave

T

časť súťaže, tvorba miniexponátu na tému
olympiády ukázala u pomerne veľkej časti súťažiacich nepochopenie témy, keďže
v miniexponáte sa zamerali na spracovanie námetu odtrhnutého od hlavnej témy
– napr. slovenskí spisovatelia alebo jeho
geografické poňatie. Niektorí súťažiaci sa
snažili spracovať takmer celý text letáku
s textom olympiády na jedinom liste, čo
znamenalo rozmiestnenie 20-25 známok...
pričom naopak, spracovanie zúženej témy,
napr. iba na niektorý zo štátnych symbolov
pokladali vedúci za nedostatok.
Vo výbere materiálu sa vedúci obmedzili na 99% na známky a materiál Slovenska, a iba 1-2 známky sme videli z iných
krajín (Maďarsko). Minimum bolo príležitostných pečiatok, a málo celistvostí,
ktoré môžu byť v exponátoch najvyšších
vekových skupín. Väčšina súťažiacich sa
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éma 33. roč. FO bola pred rokom zvolená na záver kongresu v Ivánke pri
Bratislave. Po spracovaní odborného textu
Symboly Slovenska a cesty slovenskej štátnosti na začiatok školského roka sa členovia krúžkov mladých filatelistov so svojimi
vedúcimi pripravovali na tematicky náročnú olympiádu, najmä v nižších kategóriách. Po konaní krúžkových kôl v apríli sa
zišli členovia piatich KMF (zo Senice a po
dvoch z Nitry a Trnavy) 13. mája v Trnave
v budove Akadémie vzdelávania. Prvý raz
sa začalo súťažiť podľa nových, čiastočne
(o 10) zredukovaných otázok. Osobitne sa
žrebovala aj praktická úloha a 3 tematické
otázky. Táto novinka sa ukázala prospešná, lebo ukázala pestrejšie bodové rozloženie súťažiacich oproti minulým rokom,
kedy malo veľa „bifľujúcich“ sa súťažiacich maximum 40 bodov za test. Druhá

NAŠA MLÁDEŽ
uspokojila iba s nalepovaním známok (aj
fotorožkami), menej sa vyskytlo rysovanie
rámikov (vcelku kvalitné pomocou šabloniek aj pravítkami). Traja–štyria súťažiaci
použili výrezy na albumovom liste, aby
ukázali časť celín. Na popis sa najčastejšie
používala tenká čierna „fixka“, ale častejšie a nevhodnejšie sa používali modré prepisovačky. Dokonca 1x aj obyčajná ceruza.
Často sa vyskytuje kombinácia tlačeného
paličkového a ručne písaného písma, ktoré
je dosť neúhľadné, čo korešponduje s celkovým názorom, že písmo žiakov aj v škole je stále horšie. A to vrátane gramatiky.
V našom regióne sme mali zastúpenie
súťažiacich vo všetkých kategóriach, čo
znamená dobré obsadenie regiónu vo finále. O víťazstvá sa podelili mladí filatelisti z Nitry, Senice a Trnavy.

Krajského kola sa zúčastnil aj predseda
ZKF Ing. V. Mrva a počas konania súťaže
sa uskutočnilo zasadanie výboru združenia. Vypočuli sme si aj smutnú správu, že
zomrel Ing. Maximilián Freund, vedúci
KMF v Malackách, ktorý tam úspešne
oživil činnosť mládežníkov pred dvoma
rokmi a teraz veríme, že v jeho nedokončenej práci sa bude pokračovať.
Krajské kolo olympiády úspešne pripravila Mgr. M. Nevrlová, predsedníčka
RKM a k organizácii prispeli pomocou aj
prítomní vedúci KMF. Všetci účastníci
dostali vecné ceny od sponzorov a víťazi
diplomy a filatelistickú odmenu.
O mesiac čaká víťazov kongres v Nitre
a celoslovenské finále FO. Držíme palce,
aby sa reprezentácia regiónu vydarila.
Mgr. Ján Mička

Výsledková listina KK FO - Trnava 13. mája 2006
Akadémia vzdelávania Trnava, Pekárska ul.
kategória
Z
A
B
C
D

1. miesto
meno
Andrej Lovász
Denis Dvorák
Martin Plank
Kamil Nemečkay
Dominika Nevrlová

klub
Nitra
Trnava
Trnava
Senica
Trnava

Oprava testov: Ing. J. Maniaček, PaedDr. J. Gál, Mgr. F. Šteffek, Ing. V. Mrva.
Hodnotenie exponátov: Mgr. J. Mička,
Ing. J. Maniaček, PaedDr. J. Gál
Regionálna komisia mládeže gratuluje
víťazom a ďakuje vedúcim KMF za prípravu súťažiacich. Želáme úspešne reprezentovanie regiónu vo finále FO, ktoré sa
uskutoční 9.-10. júna 2006 počas Kongresu
MF v Nitre. Ďakujeme Akadémii vzdelávania v Trnave za vytvorenie výborných
2006 / 2

2. miesto
meno
Adam Daňo
Martin Rýzek
Martin Špendla
Kristínka Hanzlíčková

klub
Nitra
Senica
Nitra
Senica

podmienok k súťaži. Pre postupujúcich
do finále je v nasledujúcom období nutné
zameranie sa na zlepšenie výsledkov v teste aj skvalitnenie miniexponátov (lepší
výber známok, odstrániť známky so strojovými pečiatkami, zlepšiť popis a písmo,
zúžiť výber známok, najmä však skvalitniť
známkový materiál tak, aby skutočne zodpovedal vyhlásenej téme olympiády, ktorá
je zameraná na Symboly Slovenska.)
Mgr. Margita Nevrlová; predsedníčka RKM
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Vyhodnotenie regionálneho kola
FO stredoslovenského regiónu

R

egionálne kolo 33. ročníka FO s tematickým zameraním – Symboly Slovenska sa tradične konalo v Centre voľného
času v Liptovskom Mikuláši. Z 20 prihlásených súťažilo nakoniec len 16 mládežníkov zo štyroch KMF. Ako hostia sa zúčastnili Ing. Jozef Vangel, predseda KF so
sídlom v Žiline, PhDr. Jozef Daník, riaditeľ
CVČ Liptovský Mikuláš a štáb regionálnej televízie Liptov. Po úvodných slovách
predsedu RKM PaedDr. Jozefa Ošku, ktorý celú súťaž viedol, za pomoci vedúcich
KMF pani Márie Luptákovej, Ing. Vinarčíka a metodičky CVČ pani Silvie Motýlovej
sa ujal slova predseda ZKF pán Ing. Jozef
Vangel. V úvode svojho príhovoru odovzdal vysoké vyznamenanie Zlatý čestný
odznak ZSF pani Márii Luptákovej, dlhoročnej vedúcej KMF S-236 v Dolnom Kubíne. Poďakoval pani Luptákovej za obetavú
a nezištnú pomoc pri výchove mladej filatelistickej generácie na Orave a za vynikajúce výsledky v každom ročníku filatelistickej olympiády ako aj za výsledky, ktoré
dosahuje s mládežníkmi na výstavách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Po slávnostnom úvode nasledovalo losovanie otázok: 17 zo všeobecných znalostí filatelie a 3 z odborných otázok na

tému Symboly Slovenska. Testy vyriešili
súťažiaci veľmi rýchlo a úspešne. Maximálny počet 40 bodov získali piati súťažiaci, minimálny bol 31 bodov.
V druhej časti olympiády tvorili súťažiaci miniexponáty na jeden albumový list
v kategórii Z, dva albumové listy v kategóriách A, B a tri albumové listy v kategóriách C, D. Čas na tvorbu miniexponátov bol
vymedzený na 90 minút. Potom porota vyhodnotila testy a miniexponáty. Po získaní
súčtu dosiahnutých bodov a získaní poradia v jednotlivých vekových kategóriách
predseda RKM vyhlásil výsledky a spolu
s predsedom ZKF Ing. Vangelom odovzdali diplomy a vecné ceny.
Prví dvaja z každej vekovej kategórie
postúpili do celoslovenského finále, ktoré
sa konalo 9.-10. júna 2006 v Nitre pri príležitosti celoštátnej filatelistickej výstavy.
Našim postupujúcim sme zaželali
úspešnú reprezentáciu stredoslovenského regiónu. Zároveň ďakujeme ZKF za
finančnú a morálnu pomoc, Slovenskej
pošte, a.s., - Stredisku poštovej prevádzky v L. Mikuláši, CVČ v L. Mikuláši, ako
aj regionálnej televízii Liptov za pomoc
pri organizovaní spomínanej súťaže.
PaedDr. Jozef Oško, predseda RKM ZSF

Výsledková listina RK FO - L. Mikuláš 13. mája 2006
kategória
Z
A
B
C
D
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1. miesto
meno
klub
Lukáš Oško
L. Mikuláš
Peter Jurík
D. Kubín
Deán Reš
D. Kubín
Z. Hanušniaková
D. Kubín
Pavol Križan
L. Mikuláš

2. miesto
meno
Darina Kucháriková
Martina Brtošová
Mária Záhorová
Vladimír Hanušniak
-

klub
D. Kubín
D. Kubín
D. Kubín
D. Kubín
-

Spravodajca ZSF
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Regionálne kolo filatelistickej
olympiády v Košiciach
Regionálne kolo FO mládeže východoslovenského regiónu sa uskutočnilo
v Košiciach 19. mája 2006. Zúčastnilo
sa ho 10 súťažiacich z troch krúžkov
mladých filatelistov z Košíc a Popradu.
Hodnotiaca porota pracovala v zložení:
MVDr. A. Bárd, Prof. MVDr. I. Maraček,
MVDr. Z. Kostecká
Vo vekovej kategórii A súťažilo 7 detí
(boli z jednej školskej triedy), v kategóriách B, C, D boli iba po jednom víťazovi.
Komisia stanovila víťazov po jednotlivých kategóriách takto:
A - Jakub Novotný
B - Ivana Kovalčíková
C - Alexandra Baliaková
D - Daniel Rančák
Novinkou pri tvorbe miniexponátu
bolo použitie počítača. Prispelo to k vý-

raznému zlepšeniu grafickej úrovne
exponátu a následne k lepšiemu hodnoteniu porotou. Na nepodarený grafický
prejav svojho exponátu vo finále FO
doplatila Ivanka Kovalčíková, ktorá sľúbila, že na budúcom finále FO už bude
pracovať s počítačom. Je to správne rozhodnutie, pretože je to dobrá príprava na
tvorbu veľkého súťažného exponátu. Exponáty na poslednej výstave POPRADFILA 2006 toho boli dôkazom.
Vo východoslovenskom regióne je
veľmi malý počet KMF s čím sa musia
jednotlivé kluby zaoberať. Je nutné vybrať zodpovedných vedúcich KMF, ktorí
budú ochotní sa tejto práci venovať. Pri
správnej agitácii na školách by nemal
byť problém mať v krúžkoch 5-10 detí.
Toto je hlavná úloha v práci s mládežou.
Josef Rančák

Pre koho je takáto súťaž?

V

minulom Spravodajcovi ZSF bola
uvedená informácia o súťaži pre
deti, ktoré pri návšteve predajní známok
POFIS v Bratislave dostanú o tom potvrdenie, a až nakoniec, po splnení stanoveného limitu môžu byť zaradené do žrebovania o ceny. Návšteva zábavného parku
a ďalšie vecné ceny sú lákadlom – neviem
či sú však správne zacielené. Takáto súťaž v kupovaní známok je v prvom rade
určená bratislavským deťom. Ak by v jej
propozíciách bolo, že to platí aspoň pre
krajské mestá, kde sú na poštách predajne filatelie, už by to neznamenalo preferovanie jednej skupiny detí z hlavného
2006 / 2

mesta. I tak však organizátorom súťaže
držím palce, aby si rodičia s deťmi kúpili
čo najviac známok a tak sa stali filatelistami. Čas od vyhlásenia do žrebovania bol
veľmi krátky, ak by sme chceli do súťaže
zapojiť ďalšie deti, ktoré možno pôjdu
do Bratislavy na školský výlet v priebehu júna, už bude po žrebovaní, ktoré sa
uskutoční podľa vyhlasovateľov súťaže
počas BZD, ktoré sú v Inchebe začiatkom
júna. Škoda. Možno zámer bol dobrý
a preto čakám na zhodnotenie akcie, aký
mala pre POFIS obchodno-finančný prínos, najmä koľko pribudlo Bratislave nových mladých filatelistov.
(M.N.)
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Poznámky k známkovej tvorbe
2003-2005
(dokončenie z minulého čísla)
Zúbkovanie
Namerali sme až 11 rôznych kombinácií rozmerov zúbkovania:
113/4 ; 13; 13:131/4 ; 131/4 ; 131/4 :131/2 ; 131/2 ;
133/4 ; 133/4 :14; 14; 14:141/4 a 14:143/4
V dvoch prípadoch bolo použité zúbkovanie s jedným resp. dvomi elipsovitými otvormi vo zvislej perforácii.
S vysokou pravdepodobnosťou ide
o hrebeňové zúbkovanie (môže ísť o použitie hrebeňového perforátora WISTA), s jednoduchým alebo viacnásobným hrebeňom. Len veľmi zriedkavo sa
vyskytujú vychýlené perforačné otvory
umožňujúce určiť smer HZ (vodorovne
alebo zvisle) a ešte zriedkavejšie sa vyskytujú nedokonalosti HZ, umožňujúce
učiť jeho orientáciu (zdola - nahor, zhora
- nadol, zľava - doprava, sprava - doľava).
Bohužiaľ, nemáme žiadne informácie
z tlačiarne a ani Poštové múzeum nemá
známkový materiál, ktorý by pomohol
pri určení druhu zúbkovania, takže nie
je možné v súčasnosti túto otázku uzavrieť. Upresnenie resp. nájdenie odpovedí na tieto otázky si bude vyžadovať
spoluprácu čo najväčšieho kolektívu
zberateľov – špecialistov.

Druhy známok
Slovenská pošta definuje výplatné
poštové známky ako „známky s nominálnou hodnotou najviac potrebnou
v tom ktorom roku do poštovej prevádzky a to podľa aktuálneho poštového sadzobníka. Slovenská pošta, a.s., bude aj
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naďalej dotláčať známky s nominálnymi hodnotami, ktoré bude potrebovať
pre potreby poštovej prevádzky. Všeobecne sa dotláčajú známky menšieho formátu a s nižšími obstarávacími
cenami.“ (zdroj: www.pofis.sk, fórum
z 24. 4. 2005).
Ktoré známky boli deklarované ako
výplatné vidno v tabuľke. Bohužiaľ nemáme údaje o skutočnom náklade, takže nevieme ani odhadnúť (podľa výšky
skutočného nákladu), ktoré výplatné
známky boli dotlačené. Minimálne
v jednom prípade však dotlač bola
uskutočnená – dokonca so zmenenou
tlačovou formou (pozri v tabuľke známku č. 358 „Holíč“ 22 Sk).
Niektoré z týchto výplatných známok už nemajú aktuálnu nominálnu
hodnotu. Nechajme sa prekvapiť, či po
spotrebovaní bude dotlačená známka
č. 326 „Vstup do NATO“ 60 Sk, alebo
po spotrebovaní zásob 9-korunových
známok sa dotlačí niektorá zo šiestich
ofsetových „výplatných“ známok, alebo
to bude jedna z dvojice známok č. 116
„Žilina“ alebo č. 359 „Prezident SR I.
Gašparovič“ z PTC.
Potreby poštovej prevádzky (nominálne hodnoty a odhadom aj množstvá) dokumentujú aj dotlače doteraz
vydaných výplatných známok, tlačené
v PTC Praha. Podotýkame, že známky
s najnižšími nominálnymi hodnotami
nemožno použiť ako jednoznámkové
frankatúry a predsa sú potrebné.
Spravodajca ZSF
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309 Pezinok 100 Sk

-

-

233 Komárno 50 Sk

január – 1 mil.

213 Rožňava 20 Sk

-

august – 2 mil.

264 Kežmarok 10 Sk

235 Piešťany 40 Sk

december – 5 mil.

116 Žilina 9 Sk

-

august – 1 mil.

95 Senica 6 Sk

18 Zvolen 30 Sk

apríl – 1 mil.

160 Trnava 5 Sk

marec – 1 mil.

august – 1 mil.

marec – 1 mil.

február – 1 mil.
august – 1 mil.

-

august – 1 mil.

-

marec – 1 mil.
august – 1 mil.

február – 2 mil.
august – 1 mil.

marec – 2 mil.

január – 1 mil.
jún – 2 mil.

166 Prešov 4 Sk

-

január – 1 mil.

január – 1 mil.

-

-

január – 3 mil.

-

-

január – 2 mil.

-

-

jún – 1 mil.
august – 1 mil.

august – 1 mil.

45 Banská Bystrica 3 Sk

január – 1 mil.

2006

-

júl – 2 mil.

60 Nitra 2 Sk

január – 5 mil.
máj-jún – 2 mil.
august – 3 mil.

2005

február – 1 mil.
marec – 5 mil.

jún – 2 mil.

2004

16 Dubnica nad Váhom 1 Sk

Číslo, názov emisie a nominálna hodnota

Dotlače výplatných známok v PTC Praha v rokoch 2004 -2006 (s odhadom počtu kusov známok)
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Odchýlky
Pokiaľ ide o výskyt odchýlok, tak môžeme konštatovať, že aj anglická aj francúzska tlačiareň nepracuje bez chýb, na
niektorých emisiách dokonca existuje
„záplava“ odchýlok. Musíme sa ale zmieriť s tým, že už to nebudú odchýlky moletáže, ale náhodné tlačové chyby, zapríčinené cudzími predmetmi, ktoré sa
dostanú na ofsetové tlačové valce. Najvýraznejšie výrobné chyby boli nájdené
na
známke
č. 322 „Krásy
našej
vlasti
–
Svadobné
kroje“ 15 Sk
(na obrázkoch
si
všimnite
viaceré polohy ružového
krúžku). Veľké množstvo rôznych krúžkov alebo
škvŕn sa našlo na známkach s vyšším
nákladom – č. 344 „Deň poštovej známky – História poštovej dopravy“ 9 Sk,
č. 355 „Svetový rok fyziky – Dionýz
Ilkovič“ 18 Sk a č. 366 „Vianoce 2005
– Traja králi“ 9 Sk.
Známe sú štyri prípady výrazného
posunu zúbkovania (č. 320 „Kvet s personalizovaným kupónom“ 9 Sk, č. 326
„Vstup do NATO“ 60 Sk, č. 329 „Prezident SR Ivan Gašparovič“ 8 Sk a č. 366
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„Vianoce 2005 – Traja králi“ 9 Sk). Výrazné farebné odtiene sú na známke č. 337
„Vianoce 2004“ 8 Sk (na Dňoch filatelie
v Bratislave ma na ne upozornila vedúca
Pofisu). Výstupnej kontrole CSP ušiel aj
expemplár makulatúrnej tlače hárčeka
č. 350 „Zdenka Schelingová“ 34 Sk.

Sekundárne
filatelistické materiály
V minulých rokoch nás Slovenská
pošta, presnejšie Pofis opäť zahrnul
množstvom CM, PT, NL, PaL a ZZ. Na
Dňoch filatelie v Bratislave Dr. Kyrinovičová, riaditeľka marketingu SP oznámila, že vydávanie niektorých materiálov sa bude prehodnocovať. Bohužiaľ,
všetko zostalo po starom.
O hodnote CM sme sa z Pofisu dozvedeli: „Carta maxima je v súčasnosti
len filatelistickým produktom a v poštovej prevádzke sa dá použiť len po
Spravodajca ZSF
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nalepení platnej poštovej známky.
V budúcnosti sa uvažuje, že by CM aj
FDC platili v poštovej prevádzke v deň
vydania.“ (zdroj: www.pofis.sk, fórum
z 5. 12. 2005).
Rovnako je to s NL a PaL - nie sú to
ani celistvosti, iba akési suveníry (dokonca znižujúce hodnotu exponátu).
Bohužiaľ, v tomto prípade sme si na
vine sami, filatelisti, čo sa mi potvrdilo
pri nedávnej inaugurácii známky č. 370
„Poprad“. Mali tam obálky s dvomi
druhmi prítlačí a „samizdatový“ pamätný list, ba našli sa aj účastníci, ktorí

si priniesli „pamätné listy“ vlastnej výroby. Organizátori tentoraz nepripravili prítlač na poštový lístkok (zrejme
odrádza vyššia nominálna hodnota
– čo keby sa TO nepredalo). Pokiaľ túto
„prítlačomániu“ a „pamätnolistomániu“
(ktorá s filateliou nemá nič spoločné)
nepotlačíme sami, tak nemôžeme od
Pofisu žiadať zrušenie nezmyselných
NL a PaL. V ankete POFISU sme zaznamenali otázku k vydávaniu ZZ – dúfajme, že nehrozí ich zrušenie.
Ing. Miroslav Gerec
predseda komisie Slovenskej a Čs. známky

Otázky a odpovede
okolo Slovenských známok

P

rečo, prečo, prečo... Večné otázky malých detí. No my dospelí nie sme iní.
Celým životom nás sprevádza zvedavosť, a hľadanie odpovedí na otázky je
korením nášho života. Tak aj filatelisti majú svoje otázky. Otázky, ktoré určite
mnohých z nás filatelistov zaujímajú, položil v rámci XXII. Dní filatelie Slovenska
v Trnave 22. októbra 2005 pán Jozef Korený z Trenčína. Za POFIS ich zodpovedala osoba najkompetentnejšia pani Ing. Mária Kadúcová, vedúca tejto organizácie.
A tak Vám tieto otázky a odpovede prinášame.
(red.)
1. Slovenská pošta, a. s., by mala participovať na vydaní nového katalógu slovenských poštových známok.
O participácii, či spoločnom vydaní
Slovenskej pošty a. s., a ZSF v súvislosti s prípravou nového katalógu
slovenských poštových známok sa
rokuje.
2. Prečo FDC obrazu L. Medňanského
nemala pečiatku jeho rodiska Beckov?
Barón Ladislav Medňanský žil striedavo v Strážkach, v Beckove, v Paríži,
vo Viedni a v Budapešti. V Strážkach
prežil podstatnú časť svojho života,
zachovalo sa tam veľa jeho diel. O do-
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micile pečiatky FDC bolo rozhodnuté najmä z dôvodu, že obraz tvoriaci
predlohu k známke je umiestnený
v zbierke SNG v kaštieli Strážky v katastri mesta Spišská Belá.
3. Prečo FDC Vychylovka nemala pečiatku Stará Bystrica?
Železnička prechádza väčším územím, v ktorom je najznámejšou a dominantnou obcou mesto Čadca.
4. Prečo FDC „Chudobná matka“ pomoc
Ázii nemala príležitostnú pečiatku
Dolný Kubín?
Dominantnou myšlienkou a posolstvom známky nebol obraz, ale po-
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moc Slovenska Ázii. Slovensko je
v tomto prípade na domicile pečiatky prvého dňa vydania reprezentované svojím hlavným mestom.
5. Prečo POFIS začína používať „terminus
technikus“ „VÝPLATNÉ ZNAČKY“,
keď celý svet používa „AUTOMATOVÉ ZNÁMKY“ – to je alibistický únik
pred povinnosťou tieto známky dodávať novinkovej službe.
Podľa článku RE 305 ods. 2 Aktov
Svetovej poštovej únie Spôsoby vyznačenia predplatného:
2.1 Predplatné znamená ktorýkoľvek z týchto spôsobov vyznačenia:
2.1.1 poštové známky (postage
stamps) nalepené alebo natlačené na
zásielky a platné v krajine pôvodu
2.1.2 poštové výplatné značky (postal
prepayment impressions) z automatov zriadených poštovými správami
2.1.3 odtlačky výplatných strojov
úradne schválených a pracujúcich pod
priamou kontrolou poštovej správy
2.1.4 odtlačky tlačiarenského lisu
alebo iný spôsob tlače alebo pečiatkovania, ak je tento spôsob povolený predpismi správy pôvodu.
„Automatové známky“ nie sú evidované ani Svetovou poštovou úniou
medzi poštovými známkami v systéme WNS.
POFIS dostáva objednávky z oveľa
väčšieho počtu krajín, kde filatelisti
používajú rôzne iné výrazy.
6. Kedy Slovenská pošta, a.s., zaradí do
emisného plánu dosiahnutie Mt. Everestu slovenskými horolezcami?
Slovenská pošta dostáva ročne niekoľko desiatok námetov na známky, ktoré bývajú tiež podkladmi pre
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zaraďovanie do emisného plánu.
Námet Dosiahnutie Mt. Everestu slovenskými horolezcami doteraz nikto
nepredložil. Športové známky bývajú
zvyčajne navrhované a konzultované
so športovými výbormi a klubmi. Navyše, Doc. Floch, predseda ZSF, je členom námetovej komisie a je v kompetencii Zväzu námet predložiť.
7. Kedy bude realizované spoločné vydanie
s Maďarskom (spoločná história, atď.)?
Spoločné vydanie s Maďarskom
bolo realizované pomerne nedávno,
dňa 11.10.2001. Vydali sme s Maďarskom známky rozdielneho dizajnu s námetom Most Štúrovo – Ostrihom (most Márie Valérie). Okrem
známky a FDC bol vydaný aj pamätný list/emléklap. Toto vydanie
vyjadruje aj spoločnú históriu.
8. Či Slovenská pošta, a.s., nie je smutná s výtvarnou stránkou automatovej
známky a jedným automatom?
Automaty na predaj „automatových
známok“ by bolo vhodné umiestňovať na miestach, kde sa koncentruje potreba vyplácania zásielok pri
nedostupnosti predaja poštových
známok, napr. v turistických oblastiach. Výplatné značky by mohli
mať dizajn prispôsobený danej lokalite. Slovenská pošta považuje za
vhodné spestriť dizajn týchto značiek a bude iniciovať nové návrhy.
9. Slovenská pošta, a.s., by mala reagovať na zásobovanie poštových úradov
známkami, FDC, har. list., ak je v danom meste príležitostná pečiatka.
POFIS ponúka poštám mimoriadny
komisionálny predaj filatelistických
produktov v prípade, že sa v danej
lokalite zúčastňuje na akcii. O mnoSpravodajca ZSF
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hých príležitostných pečiatkach, najmä objednávaných tretími osobami,
sa však POFIS dozvie až dodatočne.
Objednávatelia by si tiež mohli dať
námahu a upozorniť príslušnú poštu,
že pri pečiatkovaní bude zvýšený dopyt po filatelistických produktoch.
10. Prečo známka Liptovský Mikuláš 9,- Sk
nemala nominál 60,- Sk, ktorá bola vydaná a nesplnila celospoločenské poslanie?
Tlač známky L. Mikuláš musela byť
zabezpečená veľmi rýchlo, nakoľko
komisie známkovej tvorby na minis-

terstve nepripravili emisný plán poštových známok na rok 2004. Keďže
išlo o prvú známku v roku, zvolil sa
najbežnejší nominál na list druhej
triedy prvej váhovej hmotnosti.
Vydanie známky z nominálnou hodnotou 60,- Sk bola pomerne naliehavá požiadavka poštovej prevádzky.
Priradila sa dodatočne zaradenej
známke NATO, ktorá určite splnila
spoločenské poslanie, pretože do
emisného plánu bola zaradená na
žiadosť dvoch ministerstiev.

První Mistrovství Evropy
v tematické filatelii v Essenu

B

yla to iniciativa předsedy
Komise FIP pro tematickou filatelii Prof. Dr. Damiana Läge a návrh německého
svazu BDPh, aby se první
Mistrovství Evropy v tematické filatelii konalo v rámci
16. mezinárodního veletrhu
poštovních známek (Internationale Briefmarken-Messe) v Essenu ve dnech 4.-6. května 2006.
Také Svaz českých filatelistů byl k účasti
na tomto mistrovství pozván. Podmínkou pro zúčastněné Svazy bylo, že delegát
komise FIP pro tematickou filatelii nebo
jiná, Svazem pověřená osoba shromáždí, přepraví, instaluje a poté demontuje
exponáty nikoliv na náklad pořadatelů,
ale na náklad vysílajícího Svazu, či svůj
vlastní. Samozřejmě si na vlastní náklad
uhradí i pobyt v hotelu. Výstavní poplatky nebyly přehnaně vysoké. Každý rám
stál 20 EUR, tj. asi 580,- Kč. Nové německé výstavní rámy však jsou řešeny jen
pro 12 albových listů. To znamená pře2006 / 2

organizovat stávající české
exponáty, které jsou jako ve
většině zemí řešeny pro prezentaci v rámech o 16 listech.
Navíc letos řada našich vystavovatelů počítá s účastí na 3
světových, 2 mezinárodních
a 1 národní a premiérové výstavě v Karlových Varech.
Zájem o účast na evropském
šampionátu byl proto mizivý. Na vysvětlující dopis spolu s bulletinem ECTP
včetně přihlášky odpověděl kladně jen
jediný náš vystavovatel – David Schiller
z Ostravy. SČF však má dobrý zvuk nejen
ve filatelistické Evropě. Proto jsem považoval za povinnost, aby se aspoň dva čeští vystavovatelé této prestižní evropské
akce zúčastnili. A tak jsem odvolal svou
účast ve 13-členné jury, práce jejíchž
členů je finančně ohodnocena, a přihlásil do soutěže i svůj tematický exponát.
Takže na tomto evropském mistrovství
reprezentovalo náš Svaz a Českou republiku 2-členné družstvo (D. Schiller,
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L. Brendl). Podobně vyslaly 2-členné
týmy i další „fepovské“ země: Slovensko
(V. Jankovič, P. Osuský), Polsko, Portugalsko, Rusko a Velká Británie. Jedním
vystavovatelem bylo zastoupeno Dánsko
a Slovinsko. Zato filatelistické velmoci
jako Německo a Francie obsadily všech
8 soutěžních tříd. Vyslaly plný počet 8
exponátů. Belgie, Itálie a Nizozemí vyslaly po 6 exponátech, Finsko, Rakousko
a Španělsko po 5 a 4 exponáty poslalo
Švédsko. Úhrnem se ECTP (European
Championship for Thematic Philately)
zúčastnilo 17 zemí. To je účast více než
slušná. Soutěžilo se v 8 třídách: 1. Umění
a kultura, 2. Historie a mezinárodní organizace, 3. Člověk a každodenní život, 4. Sport
a volný čas, 5. Doprava a technika, 6. Lékařství a věda, 7. Zvířena a rostliny, 8. Zemědělství a domácí mazlíčkové. V každé
soutěžní třídě mohlo být vystaveno až 10
exponátů. Ty však musely mít kvalifikaci
z některé předcházející výstavy FIP nebo
FEPA, tj. musely předtím získat nejméně
pozlacenou medaili. Organizační výbor
to ověřoval. A vyřazoval. Celkem bylo
vystaveno 67 exponátů. Rozsah každého
exponátu mohl činit 7 až 11 rámů.
V čem spočívala podstata šampionátu?
Jury hodnotila exponáty podle Oborového řádu FIP pro třídu tematických exponátů. Těm přidělovala body a medaile
podle příslušných kritérií. Kromě toho
však v každé třídě ještě určila první tři
nejlepší exponáty a udělila jim bronzové,
stříbrné a zlaté medaile. Tři absolutně nejlepší a tedy mistrovské exponáty ze všech
8 tříd však vybírali členové jury až na závěr, při palmáre. Do té doby bylo toto konečné pořadí zahaleno tajemstvím – a to
pro všechny: pro jurymany, vystavovatele
i pro veřejnost. A jak tento veřejný výběr
těch nejlepších z nejlepších exponátů
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probíhal? Do výběru byly zařazeny exponáty, které se v každé z 8 tříd umístily
na prvním místě. Každý ze 13 jurymanů
měl k dispozici škálu bodů, které mohl
přidělit podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí každému z osmi exponátů.
Tato bodová škála sestávala z 10, 7, 5, 3,
2 a 1 bodu. Udělování bodů oněm 8 nejlepším exponátům však neprobíhalo důvěrně, tj. tajně, ale naopak. Veřejně a před
celým publikem. Každý z jurymanů byl
svým jménem vyzván, aby do mikrofonu
řekl, kolik z možné bodové stupnice jednomu každému exponátu přiděluje. Mikrofon byl spojen s počítačovým operátorem, který na velké světelné tabuli hned
elektronicky vyznačoval přidělené body
jmenovitě uvedeným exponátům. Samozřejmě, že byl průběžně zaznamenáván
celkový bodový stav. Bylo to velmi napínavé. Každý přítomný měl přece nějakého favorita. Mezi vystavovateli, nezúčastněnými sběrateli i veřejností tudíž vládlo
napjaté ticho. I špendlík na zem spadlý
by mezi přítomnými způsobil úlek. Jen
sem tam někdo na udělený či neudělený
bod či body reagoval někdy zklamaným,
jindy radostným povzdechem. Tento
způsob veřejného hodnocení a určování
třech vítězů 13 statečnými jurymany byl
zajímavým technologickým postupem,
snad nikdy předtím nepoužitým. Do
napínavého sledování zapojil filatelisty
i nefilatelisty. A tak je zjevně možné i tu
pro někoho nudnou a nevzrušivou filatelii učinit aspoň v některé fázi vzrušujícím
dramatem.
Mistrem Evropy v tematické filatelii
pro rok 2006 se po zásluze stal Joachim
Maas z Německa. Získal od jurymanů při
veřejném hodnocení 73 body a v neveřejném hodnocení 96 bodů (velká zlatá medaile) za exponát „Der Weltpostverein“
Spravodajca ZSF
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(UPU). Druhé místo v Evropě a 63 body
získal Leif W. Rasmussen z Dánska za exponát „Homo-Aves Co-Existence“ (Spolužití člověka a ptáků). Třetím v evropském
pořadí je s 51 bodem Yannick Delaey
z Belgie za téma „The Railways, we need
you“ (Železnice, potřebujeme vás“).
Celkem jury udělila na základě docílených bodů 5 velkých zlatých a 21 zlatých
medaili, 27 velkých pozlacených, 8 pozlacených a 6 velkých stříbrných medailí.
Taková kvalita tematických exponátů,
soustředěných na jednom místě, se dá stěží vidět. Je tomu jistě tak i proto, že žádná
jiná soutěžní třída FIP nenabízí filatelistům to, co třída tematických exponátů. Je
totiž až neuvěřitelné, jakou škálu známek
a jejich variant, celin, celistvostí včetně
předznámkových dopisů a recepisů, telegramů, mezinárodních odpovědních
kupónů (IRC), nejrůznějších poštovních
značek, poznámek, nálepek, razítek, celinám podobných formulářů, identifikačních dopisů i celin s perfiny, ba i dopisů
„s peříčky“ či známkou opatřených dopisů na kusech dřeva či kůry, může správně
a logicky rozvíjené téma využít. Při tomto
až fascinujícím vývoji tematických exponátů se vůbec nedivím tradičním filatelistům, že i oni poukazují na jistou stagnaci
a potřebu inovace exponátů jejich třídy
(viz iniciativní výzva z Klagenfurtu z října roku 2005 – Filatelie 4/2006).
Dalším mezníkem v rozvoji tematické filatelie by měla být BELGICA 2006.
V Essenu nás belgičtí organizátoři ujistili, že tam bude prezentován dosud nej-

větší soubor 182 tematických exponátů.
O možnostech a kvalitě rozvíjení tématu, o hodnocení vzácnosti filatelistického
materiálu a prokazování filatelistických
a tematických znalostí v exponátu se
jistě bude psát nejen v časopisech a zpravodajích, ale i hovořit na jurymanských
seminářích.
Na závěr jen konstatování, že český
tým si mezi ostatními nevedl špatně. David Schiller za „Lipsko – nejen veletržní
město“ získal 76 bodů (velká stříbrná)
a Lumír Brendl za „Z temna k národnímu probuzení a vzniku ČSR“ dostal
91 bod (zlatá medaile). Také slovenské
družstvo jistě nebylo zklamáno. Vojtech
Jankovič získal 85 bodů (velká pozlacená) a Peter Osuský 83 body (pozlacená
medaile). Mistrovství Evropy bylo v sobotu a v neděli 7. května zakončeno odborným seminářem FEPA o budování
a hodnocení tematických exponátů. Těch
5 dnů, strávených na essenském veletrhu
a výstavě, bylo zajímavou a inspirativní
zkušeností. Jsem rád, že Svaz českých filatelistů na tomto l. evropském mistrovství v tematické filatelii nechyběl. Bylo
totiž důkazem, že tematická filatelie je
nedílnou a významnou součástí FILATELIE i její kultury. To jsem také jako zástupce FIPu, zodpovědný za tematickou
filatelii, na vyzvání Damiana Läge, který
evropský seminář připravil a řídil, účastníkům semináře ve svém oficiálním vystoupení zdůraznil.
Lumír Brendl,
komisař SČF pro ECTP 2006 v Essenu

Krátko o autorovi
Ing. Lumír Brendl, predseda Zväzu českých filatelistov, je riaditeľom Rady FIP, kde je
zodpovedný za jednorámové exponáty a voľnú triedu, porotca FIP a FEPA pre triedu
námetovej filatelie, publicista vo filatelii a svetoznámy vystavovateľ.
Článok bol redakčne upravený a krátený (ljf)
2006 / 2
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POZVÁNKA do Tepličky nad Váhom
na XXIII. Dni filatelie Slovenska
XXIII. Dni filatelie Slovenska sú organizované ako podujatie s celoštátnou pôsobnosťou. Budú dôležitým odborným fórom slovenských filatelistov dokumentované prednáškami vysokej odbornej úrovne. Organizátori Dní pozývajú na podujatie členov Zväzu slovenských filatelistov a Spoločenstva sv. Gabriela, zástupcov
Slovenskej pošty a.s., a Poštového múzea Slovenskej pošty a.s. Banská Bystrica.
1. Usporiadatelia: Zväz slovenských filatelistov a Spoločenstvo sv. Gabriela
2. Organizátori: Spoločenstvo sv. Gabriela a Združenie klubov filatelistov
Stredoslovenského regiónu
3. Spolu usporiadajúce organizácie:
Slovenská pošta a.s., a Obecný úrad
Teplička nad Váhom
4. Mediálni partneri: Regionálne masmédia, rozhlas a noviny
5. Dátum uskutočnenia: 7. október 2006
6. Miesto: Teplička nad Váhom – Obecný dom
7. Program
1800 – Otvorenie poštovej priehradky
1900 – Otvorenie XXIII. Dní filatelie
Slovenska
1930 – 1. blok prednášok (ZSF, SP,
Poštové múzeum)
1030 – Prestávka

1045 – 2. blok prednášok (námetová
filatelia)
1145 – Prestávka
1200 – 3. blok prednášok (poštová
história)
1300 – Obedná prestávka
1400 – Prehliadka telesných pozostatkov Žofie Bosniakovej
a propagačnej výstavky
1500 – Výmenné stretnutie zberateľov
1700 – Ukončenie
8. Sprievodné akcie
8.1. Propagačná výstavka
8.2. Činnosť príležitostnej poštovej
priehradky
8.3. Návšteva telesných pozostatkov
Žofie Bosniakovej v Loretánskej kaplnke kostola sv. Martina
v Tepličke nad Váhom

Doprava na miesto konania do Tepličky nad Váhom je zo Žiliny možná osobným
autom smer Varín, Terchová, alebo autobusom z autobusovej stanice v Žiline (nachádza sa v blízkosti železničnej stanice) smer autobusov Varín, Terchová, Vrátna.
Z autobusu je treba vystúpiť na zástavke Teplička – Obecný úrad. Miesto konania
(Obecný dom) je vyznačené na mape Tepličky nad Váhom.
Je plánované vydanie Zborníka prednášok XXIII. Dní filatelie Slovenska. Zodpovední editori sú: J. Vallo a J. Vangel.
Ján Vallo, predseda - Spoločenstva Sv. Gabriela
Ing. Jozef Vangel, CSc., predseda - ZKF Stredoslovenského regiónu
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Viete, že?
•

Trnavský regionálny historik Hadrián Radváni napísal publikáciu Trnava v sieti poštových spojov. Okrem
všeobecných kapitol o pošte, jej spojoch a známkach sa autor venuje
špeciálne tým oblastiam, ktoré majú
súvis s Trnavou. Najcennejšie sú informácie z vlastného výskumu, ktorého výsledkom je dosiaľ najúplnejší

zoznam trnavských poštmajstrov
a miesta, na ktorých v minulosti
sídlila pošta v Trnave. Publikácia za
účasti autora bola uvedená v rámci
knižného salóna LIBRIÁDA, ktorý
sa uskutočnil na záver Mesiaca knihy v Trnave. Knižku vydalo nakladateľstvo TIRNA s pomocou dotácie
mesta Trnava.
(J.M.)

Prihláška
na XXIII. Dni filatelie Slovenska
(Návratka)
Meno a priezvisko:.....................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................
Záväzne sa prihlasujem na XXIII. Dni filatelie Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Tepličke nad Váhom (Obecný dom), dňa 7. októbra 2006 od 900 hod.
Adresa: Ján Vallo, Dr. Karola Kmeťku 86/44, 013 01 Teplička nad Váhom
Návratku prosíme zaslať na horeuvedenú adresu do 1.10.2006
2006 / 2
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Viete, že?
•

Ako informoval Ing. Ivan Pršanec, vedúci odboru poštovej prepravy, nové
poštové smerovacie čísla, ktoré budú
zavedené od 1.10.2007 už absolvovali
svoju skúšobnú premiéru na vybraných poštách. Výplatné a pečiatkovacie stroje boli na 85 poštách dané
do používania v priebehu novembra
2005. Pôvodne ohlásený termín zavedenia PSČ 1.7.2006 bol posunutý
na základe oprávnenej požiadavky
sociálnej poisťovne a potrieb ďalších
projektov SP a.s. Filatelisti zaoberajúci sa dokumentovaním poštovej prevádzky sa majú na čo tešiť.
Kráľovská filatelistická spoločnosť
v Londýne publikovala v digitálnej
forme všetkých 114 dielov (32 tisíc
strán, 20 tisíc článkov) časopisu
Londýnsky filatelista. Je distribuovaný na 12 CD. S pomocou programu Adobe acrobat reader sa čitateľ
môže rýchlo dostať k želanej informácii. Podrobnejšie informácie sú

•

•

•

dostupné na webovej stránke spoločnosti www.rpsl.org.uk
Na Svetovej filatelistickej výstave
Washington 2006 boli vystavené tri
exponáty slovenských filatelistov.
V triede poštovej histórie získal exponát MUDr. Juraja Pálku „Poštová
história Maďarska“ veľké striebro
(79 b.), v otvorenej triede exponát
Ing. Alexandra Urminského „Mlyny“,
striebornú medailu (84 b.) a v triede
jednorámových exponátov exponát
Ing. Ivana Lužáka „Dobré svetlo, fotografia“, postriebrený bronz (68 b.).
Blahoželáme našim vystavovateľom
k dosiahnutým výsledkom.
Ospravedlňujeme sa Mgr. Fekemu
i čitateľom za nesprávnu informáciu
uverejnenú v prvom tohtoročnom čísle nášho časopisu. Správna informácie
je, že Cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty a.s. získal Mgr.Arnold
Feke za rytecký prepis Rembrandtovho obrazu Večera v Emauzoch. (ljf)

A JE TO TU - klikni - vytlač - pošli

Š

vajčiarska pošta oznámila, že počínajúc 11. aprílom registrovaní klienti budú
môcť zasielať svoje zásielky prostredníctvom internetu cez webovú stránku
www.postmail.ch. Nový produkt je známy ako „Súkromná webová známka“.
Stačí kliknúť myšou a môžete si vytlačiť poštový poplatok na samolepiacu nálepku a túto prilepiť na obálku. Znamená to, že môžete frankovať sedem dní v týždni
a 24 hodín denne. Zákazník môže umiestniť na známku svoj portrét vedľa označenia
o zaplatení poštovného a tým dať listu aj osobný rozmer. Kedykoľvek bude potrebné, k narodeninám, rodinným udalostiam, pozvaniam na svadbu, všetko to môžete
oznámiť na obálke. Je to ideálna príležitosť pre spoločnosti ako propagovať svoju
činnosť alebo nový výrobok. Je to ideálny spôsob ako si môže klient pošty navrhnúť
a vytlačiť novú digitálnu známku a poplatok zaplatiť kreditnou kartou.
(ljf)
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DVA OTÁZNIKY Z POŠTOVEJ
HISTÓRIE

P

riateľ ma požiadal o vyjadrenie
k poštovej celistvosti, ktorá je vyobrazená na obr. 1. Kam zaradiť obálku
s vytlačeným textom „Příkazové psaní“? Žltá obálka rozmerov 180x115 mm
má v strede hore štátny znak ČSR a predajnú cenu 15 h. Na čo bola určená, na
aký účel? Z katalógu čsl. Celín poznáme
Poštové príkazné hárky (CPA) a Poštové
príkazky a výberky (CPV). Tiež výberky PNÚ/PNS. Všetky sú natlačené na
kartonovom papieri s potlačou, resp.
s predtlačou pre ich vyplnenie na oboch
stranách. Ich spoločným cieľom je vyžiadanie finančnej čiastky od dĺžnika
alebo objednávateľa prostredníctvom
pošty. CPA a CPV majú natlačenú poš-
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tovú známku. PNÚ/PNS nemá natlačenú známku, ale v mieste kde sa známka predpokladá je vyznačený obdĺžnik
a v ňom vytlačená predajná cena. Slúžili
distribútorom tlače na inkasovanie platieb za jej dodávku. Príkazný list vo forme obálky však žiadny katalóg neuvádza
a nenašiel som zmienku ani v literatúre.
Čo však hovorí samotná celistvosť? Je
odoslaná z pošty Brno 2, číslo pečiatky
3d, vročenie asi 1938 resp. 39. Vyfrankovaná je 3x Pofis č. 260, jednokorunové
červené známky TGM z emisie v roku
1930. Adresátom je poštový úrad v Pudmericiach resp. v Častej. Sadzba za
vnútroštátny list v ďalšej preprave listu
do 20g v VI. tarifnom období činila 1 ko-
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runu a doporučné 2 koruny, čomu frankatúra zodpovedá. Teda nie je žiadna
úľava ani žiaden príplatok. Niečo môže
napovedať odosielateľ. Tým sú Stavební
rozhledy v Brne, teda asi distribútor časopisu – tlače. V obálke pravdepodobne
doručil pošte na zinkasovanie doklad
oprávňujúci na vymáhanie dĺžnej čiastky. Prostredníctvom CPA či CPV to asi
nešlo a zvolil preto nejakú formu vyššej
právnej sily, súdny alebo exekučný príkaz, a ten mohol byť v obálke. A na základe takéhoto príkazu mohla pošta dĺžnu sumu vymôcť a poslať ju poukážkou
veriteľovi. Sú to iba dohady? Nezašiel
som od pôvodného zámeru priďaleko?
Možno práve uvedená dedukcia naznačuje ku čomu mohli príkazové listy
slúžiť. Či ich vydanie bolo ohlásené vestníkom som neskúmal. Podľa čísla 1921
vytlačeného vpravo dolu, môže to byť
rok vytlačenia a vydania týchto obálok
a teda aj zverejnenia ich účelu. V každom prípade sa však jedná o zaujímavú
a nevšednú celistvosť, ktorá hovorí aj
o tom, čo všetko pošta vtedy pre verejnosť dokázala urobiť. Uvedená priate-
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ľova celistvosť ma
inšpirovala hľadať
v mojom „archíve“
niečo podobné. Tiež
som našiel niečo
ako celinu. Na obr.
2 je kartónový lístok bledožltej farby
veľkosti 139x80 mm
s názvom Dopisnice. Taktiež má
hore štátny znak
ČSR a jeho predajná cena bola 5 h.
V oboch horných
rohoch sú vybodkované kružnice. Pravá pre poštovú pečiatku, lebo známka
sa nepredpokladala. Ľavá pre okrúhlu
pečiatku štátnej inštitúcie – úradu. Pod
touto kružnicou je vyznačené miesto
pre udanie dôvodu bezplatnej poštovej
prepravy. Odosielateľom je štátna inštitúcia Moravský zemský stavebný úrad
s moravskou orlicou v strede pečiatky.
Tlačivo má číslo A 1926. Táto dopisnica
bola určená na bezodplatnú komunikáciu poštou medzi štátnymi úradmi o čom
svedčia aj adresy odosielateľa a prijímateľa i text na zadnej strane. Úradnosť
dokladalo aj spisové číslo v kolonke dôvodu pre oslobodenie od poštovného.
Lístok má bezosporu charakter poštovej celiny, podobne ako na obr. 1, lebo
zrejme aj tieto lístky predávala pošta
a pošta ich aj prepravovala. Zvádza aj
úvaha o zaradení medzi fiškálne celiny.
Ale poštové výberky PNÚ/PNS sú taktiež tlačivá s uvedenou predajnou cenou
a bez natlačenej známky. A zaradené sú
v katalógu Československé celiny 19181992, II. Diel (Pofis 2001).
Alex Urminský
Spravodajca ZSF

ZSF INFORMUJE

III. BRATISLAVSKÉ
ZBERATEĽSKÉ DNI

V

dňoch 9.-10.6.2006 sa v Inchebe a.s.
konal už 3. Medzinárodný zberateľských veľtrh. Svoj stánok mal vďaka pochopeniu vedenia Incheby sa aj Zväz slovenských filatelistov. Z nášho pohľadu
sa jednalo o vydarené podujatie, ktoré
po slabšom II. ročníku naberá na kvalite
a začína si získavať svojich stálych návštevníkov. Úroveň III. ročníka bola veľmi
dobrá. O množstve sprievodných akcií
napr. Dni otvorených dverí ZSF, Anketa,
autogramiáda, detská pošta, detské súťaže a poradenská služba sa postarali hlavne ZSF, SP a.s., POFIS, numizmatici, ale
aktívnou účasťou aj samotní návštevníci
zberateľských dní. Obzvlášť pekný pohľad bol na deti, ktoré s prirodzenosťou
im vlastnou, tvorili svoje malé umelecké
dielka, či už podľa známok zo skartu
alebo s ich použitím na dotvorenie svojich nápadov. K úspechu detských súťaží
spolu s pracovníčkami Pofisu výrazne
prispela p. Schmidtová, vedúca bohužiaľ
jediného fungujúceho KMF v Bratislave, ktorá sa celé 2 dni venovala mladým
adeptom filatelie. ZSF sa prezentoval
výstavným panelom propagujúcim ZSF
a jeho činnosť. Svoj ohlas mala aj ponu-

ka propagačných materiálov, či anketa
monitorujúca záujem o poštové známky
a filateliu na Slovensku, ktorej sa zúčastnilo celkom 112 návštevníkov. Víťazov
vylosovali návštevníci veľtrhu. Z filatelistického hľadiska poďakovanie patrí
aj JUDr. Svätoplukovi Šablatúrovi a Ing.
Andrejovi Tekeľovi za znaleckú a poradenskú činnosť, priateľom a filatelistom
zo ZKF Bratislava a celému sekretariátu
ZSF, ktorí svojou prácou pomáhali pri
organizovaní a propagácii ZSF na Zberateľskom veľtrhu v Bratislave. Potešilo
nás stretnutie so známymi a priateľmi
z filatelistických radov ako aj ich záujem
o zväzovú činnosť a o zväzový časopis
Spravodajca.
Verím, že ďalšie zberateľské dni v roku 2007 budú ešte vydarenejšie ako tohoročné a budú mať aj do budúcnosti
trvalé miesto v organizačnom kalendári
Incheby, a.s. a programovom kalendári
priaznivcov filatelie a iných zberateľských odborov.
Ceny za anketu na zberateľských
dňoch získavajú: Riháková A. Bratislava,
Karvaš J, Pitelová, V. Suchý Bratislava.
Ing. Július Jantoš, tajomník ZSF

ANKETA 2005
Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a príležitostnú poštovú
pečiatku r. 2005 sa zúčastnilo a do stanoveného termínu zaslalo svoj hlas
celkom 977 účastníkov z toho 486 zo
Slovenska, 484 z Čiech a 7 z ostatných
krajín sveta. Oproti takmer 1300 hlasom
2006 / 2

z minulého roku je vidieť citeľný pokles
účastníkov hlavne zo Slovenska, ale aj
od našich susedov z Čiech, ktorí sú pravidelnými a hojnými účastníkmi našej
ankety. Aj tentokrát sa ale našlo niekoľko hlasovacích lístkov s nečitateľnými
adresami a tak po takmer kriminalistic-
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VÝSTAVY
kom skúmaní je asi 5 adries stanovených
dedukciou – preto do budúcnosti pozor
na čitateľnosť. Dva hlasovacie lístky boli
bez adresy odosielateľa.
V námetoch do budúcich emisií slovenských známok už tradične dominovali Vysoké Tatry, Sakrálne stavby,
Krásy Slovenska, Kúpele a mestá s ich
dominantami a význačné osobnosti
histórie Slovenska.
V ankete o najkrajšiu známku sa na prvých troch miestach umiestnili známky:
1) č. 364 – 257 hlasov – Večera v Emauzoch – Rembrandt Van Rijn
2) č. 362 – 140 hlasov – Technické pamiatky Čierny Balog
3) č. 363 – 129 hlasov – Technické pamiatky Vychylovka

V ankete o najkrajšiu poštovú pečiatku
sa na prvých troch miestach umiestnili:
1) č. 60 – 45 hlasov – 80 rokov klubu
levických filatelistov
2) č. 33 – 41 hlasov – 125. výročie narodenia M.R.Štefánika
3) č. 50 – 39 hlasov – Najkrajšia slovenská známka 2004.
Celkové výsledky ankety sú na sekretariáte ZSF. Vyhlásenie výsledkov
ankety sa uskutočnilo 10. júna 2006
v Kostoľanoch pod Tríbečom. Dúfam,
že nasledujúci ročník našej ankety
prispeje k ďalšiemu oživeniu záujmu
o slovenské známky a pečiatky a zmapuje aj záujem zberateľov o námety na
ďalších emisiách slovenských známok
Ing. Július Jantoš, tajomník ZSF

Mládežnícke exponáty
na Národnej filatelistickej výstave
NITRA 2006

N

a Národnej filatelistickej výstave
NITRA 2006 bolo vystavených 20
mládežníckych exponátov, z toho len
polovica spĺňala podmienky kvalifikácie pre výstavy I. stupňa. Ostatných 10
exponátov bolo hodnotených podľa kritérii pre výstavy II. stupňa.
Na Národnej výstave I. stupňa bolo
udelených 7 VS, 2 S a 1 PS medaila. Na
výstave II. stupňa boli udelené 2 VS, 4
S a 4 PS medaile. Najvyššie boli hodnotené exponáty veľkou striebornou medailou
Dominiky Nevrlovej „Doplatné“, Zuzany
Bačovej „Ježiš Kristus a kresťanstvo“, Tomáša Meliša „Slovensko – špecializovaná
zbierka“, A. Bečárovej „Chrobáky“, Silvii
Bárdovej „Technika atletických disciplín“,
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Jany Maniačkovej „Vianoce a vianočné
zvyky“ a Petra Juríka „Majstrovstvá sveta vo futbale“. Na výstave II. stupňa najvyššie boli hodnotené exponáty Petry
Michalcovej „Pestrosť a krása motýľov“
a exponát Petry Bárdovej „Zimné športy“ (obom exponátom bola udelená veľká
strieborná medaila).
Väčšina výstavných exponátov bola
vystavená v marci 2006 v Poprade na
filatelistickej výstave III. stupňa. Veľa
času na ich prepracovanie, prípadné doplnenie podľa pokynov poroty, nebolo,
a tak skoro všetky exponáty sa v tej istej
verzii predstavili aj v Nitre. Úroveň vystavených exponátov dosiahla priemer.
Už viac rokov postrádame kvalitnejšie
Spravodajca ZSF

VÝSTAVY
exponáty, s ktorými by sme lepšie obstáli v silnej zahraničnej konkurencii.
Okrem tradičných tematických exponátov, ktoré dominujú medzi mládežou sa
sem – tam objaví exponát špecializovaný alebo s poštovými lístkami.
Aké nedostatky v exponátoch zistila
výstavná porota:
- lepšie využitie plochy výstavných
listov
- dodržiavanie jednotnej úpravy
- na jednom výstavnom liste nemiešať známky opečiatkované s neopečiatkovanými
- pri rozširovaní exponátu používať
tie isté albumové listy, rovnaké písmo, odtieň papiera
- nesúlad medzi prvou a ďalšou plochou výstavného exponátu
- používať viac rôznorodého filatelistického materiálu
- rozhodnúť sa pre veku primeranú
tému
Z vlastných mnohoročných skúseností
sa mi osvedčila beseda s vystavovateľmi
a vedúcimi KMF priamo pri exponáte.
Dôležité je, aby vedúci i vystavovateľ vedel, aké zásady platia pri tvorbe exponátu
a podľa akých kritérií sa hodnotí exponát.

Kladnú odozvu mala beseda, ktorú som
vykonal v Poprade v rámci palmáre, na
ktorej bolo prítomných 8 vedúcich KMF
a 14 vystavovateľov. Podobná beseda bola
aj v Nitre po skončení finále filatelistickej
olympiády, kde som zhodnotil nie len miniexponáty filatelistickej olympiády, ale aj
klady a nedostatky exponátov na Národnej filatelistickej výstave NITRA 2006.
Na záver ďakujem všetkým vystavovateľom za vystavené exponáty, ktorými prispeli k zdarnému priebehu a peknému umeleckému zážitku z výstavy.
Súčasne ďakujem organizátorom za
vytvorenie výborných podmienok pre
mládež nielen na výstave, ale aj v rámci
finále filatelistickej olympiády.
Vízia do budúcnosti:
- KM ZSF a RKM podľa finančných
možností zorganizovať stretnutie
vedúcich KMF a zaradiť do programu tvorbu exponátu, metodiku
spracovania a hodnotenie exponátu
- organizovať stretnutia vedúcich
KMF a vystavovateľov priamo na
výstave – beseda s porotcami
- doriešiť spôsob odosielania mládežníckych exponátov do zahraničia
PaedDr. Jozef Oško, člen výstavnej poroty

Poznámky k mládežníckej časti
výstavy POPRAD 2006
(ale aj o inom)

P

rvý raz sa stalo, že pripravovaná výstava poštových známok mala rozdelenú časť na dospelých a mládež. Inak
povedané, trieda mládeže bola v Poprade samostatnou filatelistickou výstavou
od 13. marca v priestoroch popradskej
2006 / 2

galérie po skončení predchádzajúcich
dvoch výstav umenia a poštových známok. Takéto riešenie po diskusiách bolo
nakoniec šťastným rozhodnutím pre
samotné vystavenie exponátov a aj pre
hodnotenie mládežníkov, ktoré hlavne
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prázdnin, keď sa to všetci vedúci KMF
nemohli včas dozvedieť). Včasnosť
informovanosti sa v obsadení popradskej výstavy najmä novými exponátmi
prejavila. Prihlásených bolo vyše 40
exponátov, čo bol dôsledok dlhoročnej absencie samostatnej mládežníckej výstavy. Ďalším kladom v príprave
bolo to, že ešte pred výstavou sa odstránili niektoré nedostatky, ktoré boli
na predchádzajúcich výstavách, kde
vystavovali aj neregistrovaní mládežníci alebo KMF, prípadne aj nečlenovia
ZSF z radov mládežníkov (nezaplatené
príspevky). Doplnili sa tiež niektoré chýbajúce údaje v prihláškach, aj
keď niektorí vedúci stále nerešpektujú výstavný poriadok v ustanoveniach o uvádzaní dátumov narodenia
v prihláške. Je to možno kuriózne, ale
v niektorých prihláškach chýbali aj adresy vystavovateľov a výstavný odbor
zložito komunikoval s mladými vystavovateľmi a ich vedúcimi...

z priestorových dôvodov nemohlo byť
naraz vcelku.
Organizátori vykonali v prvom rade
záslužnú prácu v tom, že svoj úmysel
pripraviť pôvodne mládežnícku výstavu oznámili včas, v dostatočnom časovom predstihu v súvislosti s oslavami
750-ročnice mesta a s vydaním výplatnej známky Popradu. To bolo zvlášť
dôležité pre prípravu a tvorbu nových
mládežníckych exponátov v krúžkoch,
ktoré inak majú každoročne pravidelnú obmenu svojich členov. Optimizmus organizátorov usporiadať (konečne) mládežnícku výstavu bol namieste,
veď posledná JUNIORFILA na Slovensku sa konala tiež pod Tatrami, a to vo
Svite v roku 1993! Odvtedy mládežníci
vystavovali svoje exponáty „ako prišlo“podľa toho, kde bola usporiadaná
výstava a veru niekde aj organizátori
ani na reprezentatívnych výstavách
neuvažovali so zriadením triedy mládeže. (Aj nedávna výstava v Zbehoch
bola pôvodne v propozíciach deklarovaná usporiadateľmi bez mládežníkov a zmena sa uskutočnila v čase

KMF

Najskôr však tabuľka o počtoch exponátov v Poprade a ich hodnotení.

Medaily
PZ

VS

S

PS

Dolný Kubín

6

3

Poprad

1

Rajecké Teplice

1

Nitra

1

Trnava

1

1
3

1

Senica
Košice
Spolu
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1

B

Spolu

Poznámka

9

1 exp. nedodali

1

2 exp. nedodali

2

2

3

9

3 exp. nedodali

2

2

6

2 exp. nedodali

2

2
6

1

1

4

4

11

14

5
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8 exp. nedodaných
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Je vidieť, že sa čiastočne rozširuje počet KMF, ktoré realizujú tvorbu nových
exponátov (Raj. Teplice, Senica).
Výstavná porota pracovala v zložení
dr. Jozef Oško, predseda, Mgr. J. Mička
ako tajomník, a Norbert Feiner. Najskôr
bola vykonaná kontrola prihlášok a zatriedenia exponátov do vekových skupín.
Po prehliadke všetkých vystavených exponátov sa vykonali opravy v zozname
prijatých exponátov, nakoľko v niekoľkých exponátoch boli rozdiely v názve
exponátov uvedených v prihláške a na
titulnom liste. Vedúci krúžkov by preto mali viac dbať na správne uvádzanie
názvov, vrátane mena vystavovateľa, dátumu jeho narodenia a príslušnosti ku
KMF. Niektoré exponáty zasa zbytočne
uvádzali zdvojené mená vystavovateľov
a ich príslušnosť ku KMF na titulnom aj
úvodnom liste exponátu.
Niektorí vystavovatelia si dajú málo
práce s vymýšľaním názvu, ktorý potom
nekorešponduje správne s obsahom.
Napríklad názov Kronika OH je zúžený iba na malý časový úsek, označenie
exponátu Olympijský rok 1980 a 1984
je gramaticky nesprávny (buď sa jedná
o obdobie 4 rokov alebo konkrétne 2
roky, v ktorých sa hry konajú). Alebo exponát označený v podstate výzvou Spoznávajme huby (inak výborný!) svojim
obsahom menej hovorí o tejto skutočnej
činnosti poznávania húb, keďže sa zameriava na odborné vedecké triedenie tejto
krásy našich lesov, pochúťky (ale aj otravy!). Spomenúť, že jednoslovné názvy sú
príliš široké, je už asi zbytočné, lebo takéto exponáty si dávajú za cieľ spracovať
na 16 alebo 32 listoch nesplniteľnú úlohu
v úplnom vyčerpaní témy (Osobnosti,
Rastliny, Lode...atď).
2006 / 2

Je pochopiteľné, že takto začínajú
najmä prvovystavovatelia, ale pokračovanie pri takomto poňatí exponátu
nie je perspektívne ani pri najbližšom
rozšírení na 2 plochy a každá porota si
dá pozor, aby hodnotenie nenadsadila, lebo z mladých prvovystavovateľov
pokračuje ďalej podľa skúseností oveľa
menej ako polovica. A takéto exponáty
s nižším hodnotením sú potom vhodné
najmä pre propagačné výstavy.
Stále je aktuálne, aby vedúci aspoň
čiastočne a najmä u starších vystavovateľov odporúčali zúženie tém a čiastočnú špecializáciu.
Hodnotenie exponátov v porovnaní
s výstavami spred niekoľkých rokov je
kvalitnejšie. V Poprade neboli exponáty
s diplomom alebo potvrdením účasti (to
súčasný výstavný poriadok ani nepozná).
Kvalitnejšia úprava, najmä v mladších
kategóriách vystavovateľov je dôsledok
nástupu počítačov do škôl a dôkazom
práce s počítačmi v prvom rade u mladších vystavovateľov. Je zbytočné klásť si
otázku, či s počítačom naozaj robil mladý filatelista, keď vieme, ako tento fenomén zasiahol do nášho života. Ale na
druhej strane treba povedať, že čiastočné pochybnosti môžu vzniknúť tam, kde
je viac exponátov z jedného zdroja a kde
niekoľko exponátov má navlas rovnakú
počítačovú úpravu. Podobne môže vzbudiť nedôveru, ak počítačom vyhotovený
popis a texty na albumových listoch sú
vizuálne príliš kontrastné oproti zažltnutým štvorčekovaným albumovým
listom známych predchádzajúcej filatelistickej generácii...
Porota však podľa pravidiel hodnotí
iba to čo vidí a nemá dôvod k inému poalebo od-sudzovaniu. Aj keď do progra-
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mového vybavenia každého solídneho
počítača patrí korektor na opravu gramatických chýb, čo písacie stroje nemali,
aj tak je vo viacerých exponátoch nadmieru neopravených pravopisných chýb,
ktoré by sa pri prípadnej úprave a vylepšovaní exponátov už opakovať nemali.
(Ja ho mám teraz pri písaní vypnutý).
Na výstavách sa v exponátoch vyskytujú (skôr už dožívajú) pofisovské
formáty albumových listov a pokračuje
trend využívania praktickejšieho formátu A4. Aj z dôvodov jednoduchšieho
a dostupného spôsobu získania „euroobalov“ ako ochrany filatelistického materiálu pred odlepením. Je treba poučiť
mladých, že vhodnejšie sú obaly, ktoré
sú hladké, priehladnejšie a tie je potrebné uprednostňovať pred tými, ktoré
majú drsnejší povrch. A vystavovatelia
by mali dbať na to, že materiál nesmú
umiestňovať až do samého spodku listu, pretože vrchná časť ďalšieho radu
ho zakrýva. Odporúča sa na spodnom
okraji listu nechať aspoň 2 – 3 centimetre voľnej plochy.
Ako sa to na výstavách pri hodnotení stáva, nastali posuny vyššie aj nižšie
pri niektorých exponátoch. Žiadne dve
poroty, nezávisle na sebe pracujúce, sa
nestotožnia celkom s posúdením jedného a toho istého exponátu. Tvorba exponátu je odborná aj estetická záležitosť
a merať presne podľa pravítka sa nedá.
Tu nastali posuny smerom dolu v prípadoch, ak bolo evidentné zľahčenie
prístupu napr. k rozšíreniu exponátu
o ďalších 16 listov, keď napr. druhá časť
exponátu už bola výrazne nevyvážená
s prvou plochou a keď obsahovala napr.
len celistvosti (navyše s evidentne dopisovanými adresami).
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Opakujúce sú nedostatky najmä u prvovystavovateľov v tom, že zaraďajú aj
vcelku bežné známky so strojovými pečiatkami, niektoré známky sú poškodené
(pokrčené a s porušeným zúbkovaním)
alebo keď sa mieša používanie nepoužitých s opečiatkovanými známkami. Dosť
často sa zaraďujú kvôli námetu známky
nefunkčné celistvosti s dennými alebo aj
príležitostnými pečiatkami, ktoré nemajú vzťah ku zvolenej téme exponátu. Vyskytujú sa aj „celistvosti“ prejdené poštou
s neopečiatkovanými známkami. Mladých filatelistov treba poučiť, že poštovne
nepoužitá FDC sa má v exponáte použiť
asi len v exponáte, ktorý je s nepoužitými
známkami. Alebo inak povedané, ak sa
použije FDC, ktorá bola správne použitá,
napr. doporučene alebo dobre využitá jej
frankatúra, napr. ako zásielka do zahraničia a pod., je to na prospech vystavovateľa. Dopísanie adresy v FDC (niekedy
aj s nezmyselnou frankatúrou nalepenej
známky) sa dá vidieť na prvý pohľad
a preto prispieva k nižšiemu hodnoteniu.
Z estetických závad spomeniem „kričiace“ albumové listy s malým počtom
známok, na druhej strane sú niektoré
listy „prepchaté“. Častým nedostatkom
je to, že popis a text na albumovom liste
nezodpovedá vystavenému materiálu.
Kvalite exponátov by samozrejme viac
prospelo zaradenie vhodných príležitostných pečiatok, účelné využitie celín
a úplne navrch aj menej dostupnejší
známkový materiál s doskovými chybami, farebnými odchýlkami, zúbkovaním a pod. To by sa odrazilo kladne vo
filatelistických znalostiach.
V minulosti často vytýkané používanie známok z arabských „šejchátov“ už
takmer vymizlo, objavujú sa iba ojediSpravodajca ZSF

VÝSTAVY
nele. Na druhej strane treba
spomenúť, že v exponátoch
mladých filatelistov sa viac
vyskytujú a častejšie používajú zahraničné známky (pozor
ale na nežiaduce vydania),
pritom niekedy sa nevyužijú dostupné slovenské alebo
československé (platí to aj
pri celinách), ktorých je dostatok a navyše umožňujú aj
využitie niektorých zaujímavých nálezov na známkach.
Najviac majú hovoriť známky. Ale exponát, jednostranne využívajúci iba známky je fádny.
Najviac sa využívajú ako ďalší materiál
obálky 1. dňa, príležitostné poštové pečiatky a občas aj celiny, ale ako šafránu
vidíme napr. známkové zošitky, tematicky vhodné denné pečiatky (Medveďovo,
Turany, Soľ...), chybou je zaradenie známok ktoré mali odstránený kupón a pritom sa mohli využiť napr. varianty tejto
známky z poštovej prevádzky. Tu ma
napadá, koľko možností je ukázať pestré
poštovné použitie mnohých 20 a 40 halierových známok na potvrdeniach pôšt
o výške starobného dôchodku!
Najviac exponátov bolo samozrejme z oblasti námetov. V Poprade bolo
z 35 exponátov až 32 námetových. Je
to tradične preto, že takéto zameranie
činnosti v krúžku dá vedúcim najmenej
práce s motiváciou detí (a snáď aj ich
rodičov) na tvorbu exponátu.
Iba 2 expopnáty boli z tradičnej filatelie o slovenských poštových lístkoch
a o doplatnom. Ak by netvorila mládež
na výstavách osobitnú triedu, obsadenie iných skupín by bolo preto väčšinou
veľmi chudobné. Jeden exponát (Via2006 / 2

noce a vianočné zvyky) bol už na viacerých výstavách s troškou problémov
s hodnotením, lebo patrí do otvorenej
triedy pre množstvo pohľadníc. Táto
trieda (jediný exponát) by mala mať
vlastných porotcov a hodnotenie podľa
osobitných kritérií. Preto tento exponát nebol v Poprade hodnotený spolu
s ostatnými exponátmi Open clas ale
medzi mladými filatelistami.
Na záver výstavy zorganizovala komisia mládeže stredoslovenského a východoslovenského kraja seminár s mládežníkmi a ich vedúcimi. Ich záujem
potvrdil, že výstava Popradfila 2006
jednoznačne znamenala pokrok v mládežníckej filatelii na Slovensku. Organizátori na čele s Ing. Jozefom Rančákom
sa popasovali s množstvom problémov
a vykonali záslužnú prácu, za ktorú im
patrí poďakovanie, a nielen mladých filatelistov. Poprad ukázal príklad, hodný
nasledovania a nádej, že sa zlepšia pomery v organizovanosti mládežníkov, vzťahu klubov filatelistov ku krúžkom a nakoniec aj ochoty viac sa venovať deťom.
J. Mička
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Filatelistická výstava
Čaro a krása najmenších obrázkov
zo zbierok Iva Velikého z Trenčína v Békešskej Čabe

V

o štvrtok 4. mája 2006 v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe
sa konala vernisáž výstavy trenčianskeho filatelistu Iva Velikého pod názvom
„Čaro a krása najmenších obrázkov“.
Výstavu usporiadali: Samospráva župného mesta Békešská Čaba, Slovenská
menšinová samospráva, Čabianska organizácia Slovákov a Samospráva mesta
Trenčín.
Vystavovateľ prezentoval výbery
z desiatich tematických okruhov: Mesto
Trenčín na známkach a celistvostiach,
Slovenské výtvarné umenie na československých a slovenských známkach,

40

J. A. Komenský – učiteľ národov, Alfons
Mucha – autor prvej československej
známky, Erby slovenských miest na československých a slovenských známkach,
Nositelia Nobelovej ceny na československých známkach a známkach Švédskeho kráľovstva, Obrazy Pabla Picassa na
známkach sveta.
Vernisáže sa zúčastnilo do 100 čabianskych Slovákov a filatelistov. Otvorenie
výstavy svojou prítomnosťou poctili oficiálne osobnosti: generálny konzul SR
v Maďarsku – Štefan Daňo, primátor mesta Békešská Čaba – János Papp, predseda
oblastného výboru maďarských filatelistov – Dr. Imre Berke, predseda čabianskej
organizácie filatelistov – Dr. Tibor Szalay,
riaditeľka Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe – Anna Istvánová.
Čabianský filatelistický klub vydal
pri príležitosti výstavy pamätný list
(diplom) a príležitostnú pečiatku s menom vystavovateľa a vyobrazením hradu Trenčína. Otvorenie výstavy komentovali regionálne média: Békés Megeyi
Hírlap (článok a fotografia), Regionálne
vysielanie maďarského rozhlasu pre Slovákov (rozhovor s vystavovateľom) a Ľudové noviny (článok). Výstava trvala od
4. do 18. mája 2006.
Príležitostná pečiatka je nové slovacikum. Békešská Čaba je partnerským mestom mesta Trenčín. Aj touto výstavou priblížil návštevníkom výstavy naše mesto
ako aj klub filatelistov. Verím, že budú nasledovať aj mestá v ďalších štátoch, v ktorých má mesto Trenčín svojich partnerov.
J. Korený
Spravodajca ZSF
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Tri nové známky zo Spiša

N

a Spiši sa už tradične nachádzajú
výborné námety pre známkovú
tvorbu. Dokazujú to aj výsledky v každoročnej ankete o najkrajšiu slovenskú poštovú známku. Veď pozrime sa
na výsledky za posledných pár rokov.
V roku 2002 bola najkrajšou známkou
známka z emisie „Umenie“, a to 20 Sk
známka s námetom „Sťatie sv. Jakuba staršieho“ – detail oltára z chrámu
sv. Jakuba v Levoči, v roku 2003 zase
známka z emisie „Umenie“ prepis obrazu Ladislava Medňanského „Potok
za humnami, na brehu“ v hodnote 18
Sk. Táto známka získala dokonca titul „Najkrajšia poštová známka sveta
za rok 2003“. Rok 2004 priniesol znovu pre Spiš prvenstvo, a to známkou
v nominálnej hodnote 21 Sk „Pltníci
na Dunajci“, ktorá bola vydaná v spoločnej emisii s Poľskom.
Možno aj preto Slovenská pošta zaradila pre tento rok do emisného plánu
až tri známky s námetmi z pod Vysokých Tatier.
Prvou známkou je 23 Sk výplatná
známka viažuca sa k 750. výročiu prvej písomnej zmienke o meste Poprad.
Autorom tejto známky je akademický
maliar Marián Čapka. Známka bola
vytlačená ofsetovou technikou v tlačiarni WSP – CARTOR vo Francúzsku.
Inaugurácia sa uskutočnila 17. februára 2006, v deň jej vydania, v Tatranskej
galérii v Poprade. K tejto príležitosti
usporiadali popradskí filatelisti tri výstavy pod spoločným názvom Popradfila 2006. Samotný inauguračný akt
známky, za veľkého záujmu mnohých
2006 / 2

prítomných médií, vykonal viceprimátor mesta Poprad Ing. Gustáv Dobák
zazvonením nad známkou zvončekom. Prečo práve zazvonením je jasné
z námetu známky.
Na poštovej známke je znázornený pohľad na námestie s kostolom sv.
Egídia z 13. storočia a vedľa neho stojacou renesančnou zvonicou z roku
1658. Súčasťou známky je aj erb mesta,
v ktorom na modrom pozadí čnejú tri
biele tatranské štíty, pred ktorými sa
nachádzajú dva skrížené červené šípy,
ako symbol patróna mesta.
Ďalšou známkou pri ktorej inaugurácii sa zvonilo bola známka z emisie
„Krásy našej vlasti - Renesančné zvo-
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nice“ renesančná zvonica v Kežmarku. Jej inaugurácia prebehla v reprezentačných priestoroch Obrazárne
Kežmarského hradu 19. mája 2006
v dopoludňajších hodinách. Záver
inaugurácie patril prehliadke Baziliky
Sv. Kríža, v ktorej objekte sa zvonica
nachádza, ako aj fyzicky trochu náročnej prehliadke mesta z veže Baziliky,
kde účastníci museli prekonať asi tristo schodov. Tiež nechýbala prehliadka samotnej zvonice s výstupom až ku
zvonom.
Autorom tejto známky je veľmi skúsený autor známok, výtvarník a grafik
docent Igor Benca. Známka bola vytlačená v tlačiarni PTC Praha v Českej
republike technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou, a preto

ďalším umelcom, ktorý sa na realizácii
zúčastnil bol rytec známok Mgr. art.
Arnold Feke.
Známka „Renesančná zvonica v Kežmarku“ má nominálnu hodnotu 27 Sk.
Vyobrazená je z východnej strany. Táto
zvonica sa pokladá za najstaršiu a zároveň najkrajšiu renesančnú zvonicu
na Slovensku. Začali ju stavať v roku
1525, čo je aj datovanie veľkého zvona. Dokončená a vyzdobená bola 18.
septembra 1591, ako o tom svedčia aj
chronostychy v jej bohatej sgrafitovej
výzdobe. Zvonica je ukončená peknou
renesančnou atikou. Rohy veže majú
kvádrovú výzdobu.
Ing. Zdeněk Baliga
dokončenie príspevku
uverejníme v budúcom čísle

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
V TRENČIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

C

elonárodná spomienka na Ľudovíta Štúra k 190. výročiu narodenia
sa niesla pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Začiatok podujatí začal 15.10.2005
v Uhrovci. Organizátormi boli Ministerstvo kultúry SR, Prípravný výbor roka Ľudovíta Štúra, Trenčiansky
samosprávny kraj, mesto Bánovce
nad Bebravou, organizácie obce
a cirkvi, Trenčianske múzeum, SNK – Múzeum Ľ. Štúra
v Modre, nezisková organizácia Ľ. Štúra Uhrovec, MSK Ľ.
Štúra Uhrovec.
V Uhrovci prebiehal dňa
15.10.2005 odborný seminár
pod názvom „Poklona Ľudoví-
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tovi Štúrovi v jeho rodisku“. Na seminári odzneli príspevky „Ľ. Štúr a pokolenie mladých synov Slovenska“,
„Štúrova slovenčina a dnešok“, Štúrova
koncepcia
národno-emancipačného
hnutia Slovákov a myšlienka slovanskej vzájomnosti“, „Ľudovít Štúr v literatúre svojich súčasníkov“, „Štúrovské
pamätníky v Trenčianskom regióne“,
„Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci – národná
kultúrna pamiatka“, „Štúrova rodina a Zayovci“
„Ľudovít Štúr a Štúrovci
v bibliografii so zameraním
na okolie Uhrovca“. Nasledoval historický sprievod obcou, slávnostné zhromaždenie
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV
pri pomníku Ľ. Štúra, návšteva rodného
domu, slávnostná akadémia, na ktorej
bol vyhlásený rok Ľ. Štúra za účasti ministra kultúry SR Františka Tótha, ako aj
dramatická kompozícia Juraja Sarvaša
„Vyslanec Zvolenský“. Súčasťou podujatia boli Ekumenické bohoslužby a výstava „Míľniky života Ľ. Štúra“, ktorej autorom bol známy fotograf Filip Lašut.
Spomienkové oslavy k 190. výročiu
narodenia Ľudovíta Štúra pokračovali
25.10.2005 v Bánovciach nad Bebravou
odborným seminárom, na ktorom odzneli odborné prednášky ako „Ľudovít
Štúr vo svojej dobe v dejinách“, „Europanstvo a slovanstvo u Ľudovíta Štúra“,
„O Ľudovítovi Štúrovi trochu inak...“,
„Štúrova akcia v rokoch 1935-36“.
V Zemianskom Podhradí sa 6.11. 2005
uskutočnila „Spomienka na Ľudovíta
a Samuela Štúrovcov a na rodinu Ostrolúckych“ ako aj slávnostné služby Božie
v priestoroch Evanjelického a.v. kostola.
Záver podujatí sa uskutočnil v Trenčíne 10.11.2005 odborným seminárom
pod názvom „Tvorca veľkých myšlienok v pamäti národa“, na ktorom boli
prednesené príspevky „Vzťah štúrovcov k Trenčínu a trenčianskemu regiónu“, „Podjavorinský kraj a štúrovské
tradície, vzťah Ľudovíta Štúra k rodine
Ostrolúckej“, „Pedagogický a sociálno-etický odkaz Ľudovíta Štúra“. Nasledovali pietne spomienky pri pamätníku
Štúrovcov, pri pamätných tabuliach
a hrobe matky Ľudovíta Štúra. Dňa
13.11.2005 v Evanjelickom a.v. kostole
boli slávnostné služby Božie, prednáška
„Osobnosť Ľudovíta Štúra“ a vystúpenie spevokolu ZVON.
Klub filatelistov 52-19 pri KaMC OS
SR Trenčín sa prezentoval exponátom
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„Ľudovít Štúr 1815-1856“. Z fondu predsedu TSK Ing. Štefanca boli realizované
príležitostné pečiatky, ktoré používali
pošty Uhrovec, Bánovce nad Bebravou,
Myjava, Bošáca, Zemianske Podhradie
a Trenčín. Návrh na príležitostnú pečiatku realizoval člen klubu v spolupráci
s Trenčianskym osvetovým strediskom.
Slovenská pošta, a.s. POFIS zabezpečil
vybraný filatelistický materiál (FDC,
poštové lístky, celinové obálky, hárček)
a niektoré ďalšie vo vzťahu k Ľudovítovi Štúrovi a Alexandrovi Dubčekovi,
ktorý si pošty presúvali medzi sebou
podľa dátumu podujatí v jednotlivých
mestách a obciach. Patrí mu za to poďakovanie a malo by sa to stať pravidlom, aby obchodná organizácia išla za
potencionálnym zákazníkom tam, kde
sú pripravované podujatia, pri ktorých
sa používa príležitostná pečiatka. Ký
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Klub filatelistov 53-03 Lučenec
sa predstavuje

F

S veľkým potešením prijatá už
spomenutá správa o vydaní známky
z nášho regiónu, vyburcovala členov
klubu k zorganizovaniu propagačnej
výstavy: „FILATELIA – SVET POZNANIA“. Týmto verejne ďakujeme
Novohradskému múzeu a Galérii v Lučenci za spoluprácu a pochopenie. Na
výstave, ktorá nás prekvapila vysokým
počtom návštevníkov sa bolo možné
oboznámiť s ukážkami z jednotlivých
výstavných tried, ako sú národná, teritoriálna, poštovej histórie, námetová,
aerofilatelie, celín, filatelistickej literatúry. Z jedného exponátu sa návštevník
mohol poučiť ako zbierať známky a iný
filatelistický materiál v trojrozmerných
exponátoch mu boli priblížené pomôcky, ktoré filatelisti používajú alebo
používali. Pri pozornejšej prehliadke
exponátov bolo možné uvidieť prvú
známku vydanú na svete, prvé známky použité na našom území, slovenské
známky, ktoré vyhrali v súťaži o najkrajšiu známku na svete. Zaujímavá
bola aj krátka dokumentácia poštovej
histórie Lučenca a exponáty zapožičané
z Poštového múzea Slovenskej pošty,
a.s., Banská Bystrica. Výstava bola sprístupnená verejnosti od 17. do 30. apríla
2006. Nás filatelistov zaujal najmä deň
21. apríl, keď sa vo výstavných priestoroch Novohradského múzea a Galérii
v Lučenci konala inaugurácia poštovej
známky geologická lokalita Šomoška.
Bola to nezabudnuteľná chvíľa, keď
v predvečer osláv Dňa Zeme sa vyše sto
účastníkov zúčastnilo nie každoden-
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ilatelistický klub 53-03 v Lučenci už
v roku 2005 prijal s veľkým potešením správu, že v emisnom pláne pre
rok 2006 v sérii Ochrany prírody, bude
vydaná známka geologická lokalita Šomoška. Klub filatelistov si práve v roku
2005 presnejšie 3. decembra pripomenul 60 rokov obnovenia filatelistického
života. Predpokladá sa, že obnovenia,
pretože činnosť prípadného klubu alebo spolku, zaoberajúceho sa zbieraním
známok nie je dokumentovaná len od
roku 1945. Pritom v spomienkach bývalých členov sa hovorilo o čulom filatelistickom živote v meste aj pred rokom
1945. Pozvánka na mimoriadne Valné
zhromaždenie klubu slovenských filatelistov v Lučenci, ktoré sa konalo 6.
decembra 1945 v Štátnom gymnáziu
v Lučenci, obsahuje tiež jeden zaujímavý údaj. Je to v druhom bode programu
zhromaždenia. Kým prvým bodom je
prijatie stanov, druhý bod je o správe
a doterajšej činnosti.
Predpokladaný počet členov v tomto roku bol 30 členov. Členská základňa postupne narastala do roku 1975 až
na 95 členov a potom nastal pokles.
V roku 1994- 39 členov, v roku 2000
– 18 členov , v tomto roku 16 členov sa
schádza každú sobotu v reštaurácii „U
Vanču“ na Železničnej ulici. Členovia
klubu sa pravidelne skoro každý rok
zúčastňujú filatelistických výstav a to
nie len ako diváci, ale aj vystavovatelia, reprezentujúci týmto mesto Lučenec v iných regiónoch Slovenska i v zahraničí.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
nej akcie spojenej s kultúrnym programom. Recitácie, hru na klavír a husle,
čaro latinsko-amerických tancov si medzi divákmi mohli pozrieť aj primátor
Lučenca Milan Marko, prednosta obvodného úradu Péter Czúsz, zástupcovia Slovenskej pošty, a.s., POFISu, ale aj
rytec známky František Horniak, autor
výtvarného návrhu akademický maliar
Karol Felix a nie naposledy, minister
životného prostredia SR László Miklós.
Pán minister bol krstným otcom spomí-

nanej známky a pokrstil ju čadičovým
štrkom, želajúc jej, aby sa čo najskôr
predala, aby bol po nej neustály dopyt
a tým aby jej cena stúpala.
Nakoniec len poďakovanie organizátorom: Slovenskej pošte, a.s. – RPC Lučenec; Novohradskému múzeu a Galérii Lučenec; Obci Šiatorská Bukovinka;
Mestu Lučenec; Klubu filatelistov 53-03
Lučenec;
MVDr. Jozef Máj;
tajomník KF 53-03 Lučenec

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
FERA HORNIAKA

Č

lovek rád slávi životné
jubileá. Kým je mladší
slávi ich, lebo má veľké očakávania do budúcnosti a chce
na seba upozorniť. S plynúcim časom ich slávi, aby ukázal, že je stále tu. A potom
prídu jubileá, pri ktorých sa
spomína na tie predchádzajúce. Tie okrúhle sa stávajú
príležitosťou, kde sa hodnotí
to, čo jubilant dokázal.
Hovorí sa, že päťdesiatka je jubileum
zrelosti a spája sa s ňou mnoho rozličných
vinšov. Všetci si želajú mnoho zdravia,
šťastia, niektorí pridávajú špeciálne želania šité na mieru jubilanta. Fero, asi nevymyslím nič lepšieho ako to, čo vymyslelo
množstvo Tvojich doterajších gratulantov.
Pripájam sa k nim, a ak ti sto z nich želalo pevné zdravie nech sa i moje želanie
pripočíta k nim, teda, buď sto plus jeden
krát zdravý. Ak Ti tisíc gratulantov vinšovalo mnoho šťastia, nech je tento môj vinš
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tisícprvý, a nech sa všetky tie
vinše znásobia do jedného
veľkého úprimného blahoželania k Tvojej päťdesiatke.
Bol by som rád, aby v Tebe
vznikol pocit, že žiješ v kruhu
ľudí, ktorí Ťa majú radi a želajú Ti všetko najlepšie. Lebo Tá
tvoja päťdesiatka je skutočne
predel, keď sa musíš pozerať
nielen dopredu, ale môžeš sa
bez obáv pozrieť i dozadu.
Milý Fero
Pozerám sa dozadu spolu s veľkou rodinou filatelistov, ktorí Ťa poznajú a sú
Ti vďační za tvorivú činnosť, ktorú si pre
filateliu urobil. Želáme Ti bystré oko,
aby si objavoval pre nás krásu poznania
a pevnú ruku, aby si to cez rydlo premenil do mnohých pekných známok. A nezabudni na pekné pečiatky, ony sú korením filatelie. Ďakujeme Ti za všetko, čo
si pre nás urobil.
Tvoj priateľ Ľubomír Floch
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Zomrel Ing. Maximilián Freund
(24.12.1934-13.3.2006)

M

alackí
filatelisti
sa
v uplynulom mesiaci
posledný raz rozlúčili s tajomníkom miestneho klubu Ing.
Maximiliánom
Freundom.
Ing. Freund bol v posledných
rokoch významnou postavou
filatelistického diania v tomto
záhoráckom mestečku. Z jeho
iniciatívy sa uskutočnili dve
filatelistické výstavy, kde zastával vždy
funkciu predsedu organizačného výboru. Svoju námetovú zbierku „Renesancia
a manierizmus 15. a 16. stor.“ tu prvý raz
predstavil domácemu publiku, no zúčastnil sa s ňou už na viacerých súťažných
výstavách. Ako tajomník klubu veľkú
pozornosť venoval aj mládeži. Podielal
sa na obnovovaní činnosti filatelistického krúžku mládeže pri Základnej škole
Dr. J. Dérera. Bola radosť sledovať ho, ako
rád odovzdával svoje poznatky mladým
filatelistom. Pripravil pre nich brožúrku

„Zbierame známky“. No pomocnú ruku u neho nachádzali i starší členovia, ktorým
pomáhal pripravovať exponáty, či zabezpečoval pre nich
filatelistickú literatúru.
Za svoju prácu na úseku
filatelie bol pri príležitosti 75.
výročia klubu v Malackách
ocenený Bronzovým odznakom ZSF. V tomto roku mal byť navrhnutý na strieborný odznak, no ten si už neprevezme. Nečakaná smrť zastavila jeho
filatelistické snahy v poslednom čase
venované filatelistickým oslavám 800.
výročia prvej písomnej zbierky o Malackách. Jeho práca zostane nedokončená.
V jeho osobe filatelisti Malaciek,
západného Slovenska i z družobných
miest Malaciek v zahraničí stratili dobrého priateľa a kolegu.
Česť jeho pamiatke!
Mgr. Anton Pašteka, KF 52-32 Malacky

INZERCIA ZSF
Inzeráty členov ZSF a klubov filatelistov o kúpe, predaji či výmene filatelistického materiálu, informácie o burzách, zberateľských stretnutiach a pod. sú
uverejňované pre členov ZSF bezplatne. Komerčné inzeráty a reklamy sú uverejňované na základe osobitných zmlúv, podľa rozsahu a požadovanej plochy.
Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste uverejnenia inzerátu alebo
reklamy v časopise.
• Klub filatelistov 54-17 v Poprade
Vás pozýva na Podtatranskú filatelistickú výmennú schôdzku v sobotu 18. novembra 2006, ktorá sa koná
v priestoroch SOU stavebného na
Okružnej ulici v Poprade od 7:00
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do 12:00 hod. Ubytovanie je možné
zabezpečiť v mieste konania burzy.
Kontakt:
Ing. Josef Rančák, Štúrová 126/5,
058 01 Poprad
mobil: 0907 949 956
Spravodajca ZSF

Známková tvorba Slovenskej republiky 2006 - II. štvrťrok

2006, 31. 5. * Známka deťom – Jar * výplatná známka * N: J. Šurkala, GÚ: R.
Hromec * OF Álami Nyomda, Maďarsko * PL 50 ZP, TF: ? PL * papier –bp–
s luminiscenčnými vláknami * HZ 11 *
FDC nebola vydaná * náklad 4 mil.

ZP, TF: ? PL * papier –bp– s luminiscenčnými vláknami * HZ 11 1/4 : 12 1/4 * FDC
nebola vydaná * náklad 2 mil.

Fujarista v detvianskom kroji

380
Detská kresba s kvetom a motýľmi

378
10 Sk viacfarebná ..................... 10, 378 ZZ (10 zn.) ............................................ 100, 378 CM
.................................................... 21, -

2006, 9. 6. * Hrad Devín * výplatná
známka určená na personalizáciu kupónu * N: K. Felix * OF Álami Nyomda,
Maďarsko * PL 8 ZP + 8 K, TF: ? PL *
papier –oz– * HZ 123/4 : 12 1/4 * FDC nebola vydaná * náklad 200 tis.

25 Sk viacfarebná .....................25, -

2006, 23. 6. * Sklo, Mediarstvo (Technické pamiatky, Klenotnica múzeí) * príležitostné známky * N: R. Cigánik (381), I.
Rumanský (382), R: R. Cigánik * OTp+OF
PTC * PL 4 + 4 ZP, TF: OF ? PL, OTp ? PL
* papier ? * RZ 113/4 * FDC N: R. Cigánik
(381), I. Rumanský (382), R: R. Cigánik,
OTp TAB * náklad: po 300 tis.

Pohár z modrého kobaltového skla,
16. stor.

Zrúcaniny hradu Devín, vpravo strážna veža „Mníška“

379
10 Sk viacfarebná ..................... 10, 379 KĽa s kupónom „POLICAJNÝ ZBOR SR“ .. 10, 379 KĽb s personalizovaným kupónom ...........- 379 KĽc s nepotlačeným kupónom............... 25, 379 KPa s kupónom „POLICAJNÝ ZBOR SR“ .. 10, 379 KPb s personalizovaným kupónom ...........- 379 KPc s nepotlačeným kupónom ...................- 379 PLa s kup. „P. ZBOR SR“ (208x131 mm) .. 80, 379 PLb s personal. kupónmi (208x131 mm) ......- 379 PLc s nepotl. kupónmi (208x131 mm) .... 199, -

2006, 9. 6. * Slovenské ľudové remeslo Fujara * výplatná známka * N: I. Benca *
OF Álami Nyomda, Maďarsko * PL 100

Dutá medená miera, 16. stor.

381
28 Sk viacfarebná .....................28, 382
31 Sk viacfarebná ..................... 31, 381-382 Séria (2) ........................................... 59, 381-382 PL (108 x 164 mm) ......................... 236, 381 FDC .................................................... 47, 382 FDC .................................................... 50, 381-382 NL .................................................... 24, -

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, promóciách, krstinách
obchodné listy pre Vašich partnerov
alebo venujte ako zaujímavý darček

•
•
•
•

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.

