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Výtvarné návrhy známok
I. Polrok 2007

KRÁ SY NA ŠEJ VL A S TI
Kl á š tor
Hronský BeNadik
Be ˇ adik
Kl á š tor Ja sov

Emisia Ochrana prírody
Slovenský čuvač Slovenský kopov

Známková tvorba Slovenskej republiky 2006 - IV. štvrťrok

2006, 27. 9. * Bábkové divadlo * príležitostné známky, spoločné slovensko-indonézske vydanie * N: V. Rostoka *
OF Állami Nyomda, Maďarsko * PL 3
+ 3 ZP, TF ? PL* papier –oz– * Z 131/4 :
13 * FDC OF TAB * náklad: po 200 tis.
(66,66 tis. PL).

Semar

D. Milly (1906-1971) – Krivý jarok, 1944

Moravianska Venuša, okolo 22 800 pred n. l.

385
37 Sk viacfarebná ...................... 37,386
38 Sk viacfarebná ......................38,385-386 Séria (2) ............................................75,385 PL 4 zn. (108 x 165 mm) ........................ 148,386 PL 4 zn. (108 x 165 mm) ........................ 152,385 FDC .....................................................56,386 FDC ..................................................... 57,-

Gašparko

383

22 Sk viacfarebná ..................... 22,-

384

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

383-384 Séria (2) ............................................ 47,383-384 PL 2x3 zn. (120 x 140 mm) ............. 141,383 FDC .....................................................41,384 FDC .....................................................44,383-384 PaL....................................................71,-

2006, 10. 11. * Vianoce 2006 – Koledníci
* príležitostná známka * N: K. Štanclová * OF Állami Nyomda, Maďarsko *
PL 50 ZP, TF ? PL * papier –oz– * Z 11*
FDC OF TAB * náklad: 4 mil.

2006, 20. 10. * Umenie - Dezider Milly: Krivý jarok, Moravianska Venuša *
príležitostné známky * GÚ+R: F. Horniak (385), A. Feke (386) * OTp PTC, Koledníci
Praha * PL 4 ZP + 2 K, TF ? PL * papier
387
–oz– * RZ 113/4 * FDC OTp TAB * ná- 387 FDC
387 CM
klad: po 200 tis. (po 50 tis. PL).

10 Sk viacfarebná ......................10,..................................................... 29,.....................................................24,387 ZZ, 10 zn................................................ 100,-
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ÚVODNÍK

Jeden rok pred nami,
jeden rok za nami

L

istujem v tohtoročných
číslach nášho časopisu,
porovnávam ich s predchádzajúcimi ročníkmi a rozmýšľam
ako to urobiť, aby ten ďalší bol
lepší než ten predchádzajúci.
Ako najlepšie reflektovať prebiehajúce filatelistické akcie,
ako čo najefektívnejšie informovať čitateľov o udalostiach,
novinkách z filatelistického
domáceho i zahraničného sveta. Nie je
to ľahká úloha vzhľadom na limitovaný
počet čísiel i strán. Redakcia spolu s autormi sprostredkovala tento rok zaujímavé informácie na viac ako 150 stranách.
Pôvodný rozsah štyroch čísiel po 34 stranách sme prekročili a vzhľadom na rozširujúce sa autorské zázemie by sme mohli
uvažovať o rozšírení počtu čísiel. V budúcom roku bude valné zhromaždenie a bude nevyhnutné, ak chceme zachytiť jeho
dianie pre budúcu generáciu filatelistov,
aby sme to zhrnuli do mimoriadneho
čísla. Teda malo by ich byť v budúcom
roku päť. Financie nepripustia, aby sme
prekročili štyri farebné strany obálky, ale
doba vyžaduje viac farby a inovatívny prístup k publikovaniu informácií. Máme
značnú rezervu v publikovaní informácií

na webovej stránke zväzu,
kde všetky obrázky môžu
byť farebné. Viem si dobre
predstaviť obrázkové prílohy z našich akcií, z výstav
a inaugurácií, z Dní filatelie Slovenska a zo Dňa slovenskej poštovej známky,
z Bratislavských zberateľských dní, kde by sa mohol
nájsť každý, kto sa akcie zúčastní. Elektronická éra nám dáva šancu
zlepšiť a skvalitniť tok informácií medzi
sebou. Vyžívame ju? Kto dnes nemá mobilný telefón? Má ho takmer každý. Tak
isto v krátkej dobe bude rovnako samozrejmosťou, že budeme aj vo filatelii komunikovať cez internet. Veľmi si želám,
aby bolo dosť autorov a spolupracovníkov
ochotných naplniť túto víziu činom, aby
sme išli s dobou a urobili si našu záľubu
bohatšou a príťažlivejšou.
Končí rok a ja chcem využiť túto príležitosť, aby som v mene redakcie a redakčnej rady zaželal čitateľom časopisu
Šťastné a veselé Vianočné sviatky
a v Novom roku pevné zdravie
a mnoho pekných zážitkov s našou
priateľkou filateliou.
Ľubomír Floch, predseda

Aký chceme mať
Zväz slovenských filatelistov?
Čaro našej spolkovej činnosti je
v tom, že všetko čo sa rozhodneme urobiť v súlade zo zákonmi nášho štátu
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a stanov zväzu je naše, a len od nás závisí, ako ho naplníme činom. Zdôrazňujem, že sme organizácia zložená z kluSpravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU
bov, ktoré uskutočňujú svoju činnosť
pre vlastné potešenie a podľa vlastných
potrieb. Ústredie zväzu je tu na koordináciu činností celku a podporu a uskutočňovanie činnosti, ktorú nemôže
robiť klub alebo región. Často počujem
otázku, prečo mám byť členom zväzu,
zväz pre mňa nič nerobí a novinky si
môžem kupovať aj na pošte. Áno, je to
legitímna otázka, ale zväz, to som ja,
to si Ty, to je tvoj klub, tvoje regionálne
združenie i Rada ZSF. To sme my všetci,
a ak sme nespokojní s činnosťou zväzu,
sme vlastne nespokojní s činnosťou
svojho klubu i s úlohou, ktorú ako jej
členovia v ňom máme. Každý sám si
musí zodpovedať otázku, ako má vyzerať organizácia zväzu, aby sme s ňou
boli spokojní. A túto otázku si treba
položiť teraz, keď ideme robiť výročné
schôdze klubov, valné zhromaždenie
regiónov, aby sme na celozväzovom valnom zhromaždení prijali rozhodnutia,
ktoré budeme po ňom realizovať. My,
konkrétni členovia zväzu, v konkrétnom časovom horizonte. A budeme
ich realizovať za financie z členského
a obchodnej zľavy plynúcej z činnosti Strediska novinkovej služby. Valné
zhromaždenie neprinesie riešenie našich problémov, ono len zosumarizuje,
ako chceme naše problémy riešiť. Žiadna seba lepšia Rada ZSF ani najschopnejší predseda nemôže tieto problémy
vyriešiť. Musíme to urobiť spolu. Som
na čele zväzu desiaty rok a kladiem tieto otázky, aby sme sa mohli rozhodnúť,
aký zväz chceme. Chceme mať stály
sekretariát, stredisko novinkovej služby, vydávať svoj časopis, byť členom
medzinárodných organizácií, organizovať výstavy doma a zúčastňovať sa
2006 / 4

výstav v zahraničí? Chceme sa venovať ďalším činnostiam ako je výchova
mladých filatelistov a prezentovať zväz
v občianskej verejnosti? Potrebujeme
odborné zložky zväzu, ako sú výstavní
porotcovia a zväzoví znalci? To všetko
máme, terajšia podoba vznikla vývojom
počas niekoľkých desaťročí a je zatiaľ
funkčná. Podobnú organizáciu majú
všetky zväzy, čo poznám. Ak chceme
robiť vymenované činnosti, ak chceme zachovať zväz v terajšej podobe, ak
chceme byť organizačne porovnateľní
so zahraničnými zväzmi, musíme zobrať tužku a papier a spočítať, koľko
chod takejto organizácie stojí. A to číslo
je omnoho vyššie, akú tvorí suma terajších príjmov. Potrebujeme sa dohodnúť,
aký zväz chceme a od toho musíme stanoviť výšku členského poplatku. V budúcnosti bude potrebné, aby výšku stanovovala Rada ZSF podľa aktuálnych
potrieb a nie valné zhromaždenia raz
za štyri roky. A to vyžaduje novelizáciu
Stanov ZSF. Teraz je namieste otázka,
či je potrebné novelizovať stanovy aj
v iných bodoch? Musím jasne povedať,
že čo si nedáme sami na chod zväzu,
nedá nám nikto. Je legitímnou otázka,
prečo by sponzori mali prispievať na
chod organizácie, keď jej členovia ju
nechcú sami živiť v potrebnom rozsahu. Áno, sponzori dávajú financie na
činnosti, ktoré budú podporovať aj ich
ciele. Získame ich len vtedy, keď na našej pôde vzniknú projekty, o ktoré bude
mať potenciálny sponzor záujem. Ale
zo sponzorských financií nemôžeme
živiť základné vitálne činnosti zväzu.
Terajšie vitálne funkcie sú definované
jednoznačne, ale nie sú nemenné. Musíme len rozhodnúť, čo chceme. Terajšie
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vitálne funkcie sú: chod sekretariátu,
členstvo vo FIP a FEPA a z toho vyplývajúce záväzky, zmluvné domáce a zahraničné celozväzové projekty, poistné,
prevádzka centrálneho skladu rámov,
činnosť odborných komisií. Činnosť
strediska novinkovej služby, tak ako
aj distribúcia noviniek v kluboch, je
financované z obchodnej zľavy, ale pri
terajšom počte abonentov už neprispieva, ako v minulosti, do rozpočtu. Je
nanajvýš potrebné, aby tie kluby, ktoré
odoberajú novinky mimo naše stredisko sa prihlásili na odber vo zväze. Aj
otázku solidarity klubu so svojou organizáciou je potrebné otvoriť na výročnej
schôdzi. Je skutočne motivujúca vyššia
obchodná zľava, ktorú ponúkajú iní
dodávatelia ako zväz, aby klub prestal
podporovať svoju organizáciu ? Myslím
si, že by to nemalo tak byť.

Kladiem tieto otázky úmyselne už
teraz. Možno ďalší členovia budú klásť
iné. Ale o to ide, aby tomu tak bolo. Kto
bude mlčať v prípravnej fáze, v dobe
zrenia názorov, nech potom mlčí i naďalej a príjme rozhodnutie tých, čo hľadali riešenie. Vstupujeme do roka, keď
sa po štyroch rokoch uskutoční valné
zhromaždenie, aby bilancovalo, čo
sme urobili dobre, čo sme mohli urobiť
lepšie, ale i to, čo sme neurobili dobre.
Buďme poctiví, pozrime sa do zrkadla
a povedzme si, či sme spokojní s tým čo
tam vidíme? Odpovedzme si na otázku,
aký zväz skutočne chceme.

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 30. septembra 2006
Rada ZSF prejednala jednotlivé body
programu s týmito závermi:
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu o kontrole uznesení z predchádzajúcich zasadaní Rady ZSF.
2) Správu Ing. Bachratého o stave príprav na vydanie Špecializovaného
katalógu Slovenska
3) Správu Ing. Bachratého o aktualizácii zoznamu porotcov a príprave porotcovských pohovorov s p. Urminským, Lechnerovou, Jankovičom,
a Evinicom.
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4) Informáciu Ing. Flocha o jednaniach
so zástupcami SČF v Prahe
5) Výzvu správcu web stránky Ing. Polovku pre ZKF a jednotlivých členov
ZSF o poskytovaní aktuálnych informácií do tejto stránky
6) Správu Ing. Vangela o príprave Dní
filatelie v Tepličke nad Váhom
7) Informáciu o organizovaní
XXII. Dní filatelie v Trnave dňa
22. októbra 2005.
8) Informáciu Mgr. Mičku o Kongrese
mladých filatelistov v dňoch
15.-18.6.2006.
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
B) SCHVAĽUJE
1) Národných komisárov na medzinárodné výstavy:
Sankt Petersburg 2007;
MUDr. P. Osuský
Tel Aviv 2008; Ing. Ľ. Floch
EFIRO 2008; Ing. Ľ. Floch (alt.
Dr. Jankovič)
Praga 2008; Ing. A. Tekeľ
WIPA 2008; Ing. M. Bachratý
2) Rada súhlasí s uskutočnením súťažnej výstavy 2. stupňa s medzinárodnou účasťou Slovensko – Poľsko
v r.2007 v Bratislave. Termín konania výstavy smerovať do doby konania Valného zhromaždenia ZSF.
Projekt výstavy bude predložený na
decembrovom zasadaní rady. Výstava sa bude konať bez dotácie ZSF.
Rada schvaľuje za predsedu organizačného výboru Ing. Bachratého,
ktorý predloží menný zoznam organizačného výboru na nasledujúcom
zasadnutí rady. Návrh bol prijatý
6-mi hlasmi proti jednému.
3) Rozhodnutie vydať Špecializovaný
katalóg na Slovensku s podporou
sponzorov, formou bezúročnej pôžičky. Katalóg musí byť finančne
samonosný alebo ziskový.
4) Návrh na udelenie Ceny ZSF za rok
2005 Doc. Ing. Tekeľovi, CSc. In memoriam.
5) Dr. Jankoviča za delegáta ZSF na
Kongres FIP do Malagy.
6) Udelenie zlatého čest. odznaku pre:
Ľudovíta Marka; KF 52-53 Tirnavia,
Strieborných čest. odznakov pre:
Dušana Pavlíka; KF 52-32 Malacky,
Karola Štukavca; KF 52-26 Galanta,
2006 / 4

Juraja Feketeho; KF 52-26 Galanta,
Attilu Barcziho; KF 52-26 Galanta.
7) Schvaľuje ako príspevok členov ZSF
20 Sk za členskú prémiu za r. 2005.
C) UKLADÁ
1) Uverejniť výberové konanie na organizovanie Národnej filatelistickej
výstavy s medzinárodnou účasťou
pre rok 2008 a XXIV. Dní filatelie
v r. 2007 v Spravodajcovi 4/06.
Zodpov.: Ing. Jantoš
2) Ukladá Ing. Tekeľovi, aby na základe podnetnej diskusie k výstavníckej činnosti predložil koncepciu výstavníckej činnosti na najbližších 5
rokov. Túto koncepciu konzultovať
s jednotlivými ZKF.
Zodpov.: Ing. Tekeľ
Termín: 31.3.2007
3) Poveruje editorov Špecializovaného
katalógu Slovenska, aby spracovali
predbežnú cenovú ponuku pre obchodníkov.
Zodpov.: Ing. Bachratý
Termín: 31.12.2006
4) Spracovať a vyhodnotiť plnenie zmluvy medzi SP a.s. a ZSF na r. 2006.
Zodpov.: Ing. Jantoš
Termín: 30.11.2006
5) Sekretariátu ZSF vyrovnať pozdĺžnosti v dotáciách pre jednotlivé ZKF
podľa spracovaných podkladov od
EÚ do konca r. 2006.
Zodpov.: Ing. Jantoš
6) Sekretariátu ZSF priebežne spracovávať a publikovať Kalendárium 2007
– termínovník pripravovaných akcií,
ktorých sa členovia ZSF zúčastňujú,
aby sa predišlo kolidovaniu termínov.
Zodpov.: Ing. Jantoš
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7) Sekretariátu ZSF zabezpečiť vyhlásenie Ankety o najkrajšiu Slovenskú
poštovú známku a pečiatku r. 2006
v Spravodajcovi 4/06 a ostatných obvyklých periodikách.
Zodpov.: Ing. Jantoš
Termín: 30.11.2006

8) Zabezpečiť vrátenie 40 ks výstavných rámov vrátane plexiskla pre
ZKF Žilina zo skladu. Dohodnúť
s p. Milanom spojenie na Ing. Vangela a detaily presunu.
Zodpov.: Ing. Mrva
Termín: 31.3.2007

Valné zhromaždenia ZKF
Vážení kolegovia,
v mesiacoch január, február 2007 sa
uskutočnia Členské schôdze Klubov filatelistov. Na základe ich výsledkov je
potrebné pripraviť a uskutočniť Valné
zhromaždenia združení klubov filatelistov, ktoré sú najvyšším orgánom združení. (viď Stanovy ZSF Časť III Článok 4
Združenia klubov filatelistov. Stanovy
boli uverejnené v Spravodajcovi ZSF č.4/
2003, alebo sú prístupné i na internetovej
stránke zsf: www.zsf.chtf.stuba.sk).
Valné zhromaždenie ZKF tvoria delegáti zvolení na Členských schôdzach KF,
s tým že každý KF by mal zastupovať
spravidla jeden delegát, ak výbory ZKF
nerozhodnú inak. Na prípravu Valného
zhromaždenia ZKF je vhodné ustanoviť
organizačný výbor. Organizačný výbor
zabezpečí miesto a miestnosť pre konanie Valného zhromaždenia, občerstvenie pre delegátov, volebné lístky a ďalšie potrebné tlačivá. Poverení členovia
výboru pripravia na základe podkladov
z KF kandidátku výboru a návrh delegátov na Valné zhromaždenie ZSF. Definitívnu registráciu návrhov za kandidátov
do výboru ZKF schvaľuje pred konaním
Valného zhromaždenia ZKF aktuálne
pracujúci výbor ZKF. Valné zhromaždenia ZKF by sa mali uskutočniť v období
od 1.5.2007 do 15.6.2007.
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Valné zhromaždenie hlavne prerokuje a schvaľuje správu o činnosti výboru
ZKF za celé funkčné obdobie, správu
revíznej komisie, plán práce na ďalšie
obdobie, volí predsedu a členov výboru ZKF na štvorročné volebné obdobie
v celkom počte 5 až 7 členov a trojčlennú revíznu komisiu. Podľa kľúča určeného Radou ZSF volí delegátov na Valné
zhromaždenie ZSF a ich náhradníkov.
(Voľby sa uskutočňujú podľa volebného poriadku ZSF). Valné zhromaždenie
ZKF navrhuje i kandidátov za predsedu
ZSF, členov Rady ZSF. Návrhy musia
byť predložené R ZSF najneskoršie dva
mesiace pred konaním VZ ZSF.
Valné zhromaždenie ZKF sa môže
riadiť napr.nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie*
3. Správa o činnosti ZKF
4. Správa revíznej komisie ZKF
5. Diskusia k predneseným správam
6. Správa volebnej komisie*
7. Voľby predsedu ZKF, 4-6 členov
výboru ZKF, 3 členov revíznej komisie, delegátov + náhradníkov na
VZ ZSF**
8. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
Spravodajca ZSF
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9. Rôzne (návrh kandidátov do vyšších
zväzových orgánov**, pripomienky,
návrhy k dokumentom ZSF a podobne)
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
*Činnosť volebných komisii je obsiahnutá vo Volebnom poriadku ZSF , ktorý
je možné nájsť v hore uvedených prameňoch.
** Je nutné aby navrhovaní so svojou
kandidatúrou súhlasili

Zápisnicu a uznesenie Valného zhromaždenia ZKF, obsahujúce údaje o zložení výboru ZKF, mená a adresy delegátov a náhradníkov na VZ ZSF i návrhy
kandidáta (ov) do R ZSF RK ZSF je potrebné zaslať na sekretariát ZSF do
30.6.2007.
Za neľahkú prácu vo výboroch ZKF,
vo finančne náročnom prostredí si považujem za povinnosť poďakovať všetkým,
ktorí sa na činnosti ZKF podielali.
Dušan Evinic, podpredseda ZSF

Valné zhromaždenie Zväzu
slovenských filatelistov
Vážení kolegovia, filatelisti!
Najvýznačnejšou udalosťou Zväzu
slovenských filatelistov v roku 2007,
bude uskutočnenie Valného zhromaždenia. Toto Valné zhromaždenie bude
za účasti delegátov zastupujúcich celú
členskú základňu vyhodnocovať činnosť za predchádzajúce štvorročné obdobie a určí smerovanie Zväzu slovenských filatelistov do budúcnosti.
Valné zhromaždenie Zväzu slovenských filatelistov je jeho najvyšším orgánom (viď Stanovy ZSF Časť III Článok 6
Valné zhromaždenie ZSF. Stanovy boli
uverejnené v Spravodajcovi ZSF č. 4 /
2003, alebo sú prístupné i na internetovej stránke zsf: www.zsf.chtf.stuba.
sk). Valné zhromaždenie okrem už hore
uvedeného zvolí novú Radu ZSF, predsedu ZSF, Revíznu komisiu ZSF a môže
prijať Zmenu stanov ZSF, Volebného poriadku ZSF.
Na Valnom zhromaždení ZSF by sa
malo zúčastniť 40 delegátov s hlasom
rozhodujúcim, zvolených na Valných
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zhromaždeniach ZKF (po 10 z každého
ZKF), členovia odstupujúcej Rady ZSF,
Revíznej komisie ZSF a pozvaní hostia.
Miestom konania VZ ZSF bude Bratislava, koncom roku 2007. Termín konania
VZ ZSF bude upresnený, mala by to byť
sobota. Prípravu VZ ZSF bude zabezpečovať komisia, ktorú určí R-ZSF.
Valné zhromaždenie ZSF sa bude riadiť programom, ktorého presné znenie
obdržia delegáti v pozvánke. Predbežný
program VZ ZSF je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Voľba návrhovej , mandátovej a volebnej komisie*
4. Správa o činnosti ZSF za predchádzajúce obdobie
5. Správa revíznej komisie ZSF
6. Správa mandátovej komisie
7. Návrhy na zmenu Stanov ZSF a Volebného poriadku ZSF
8. Diskusia (s limitom po 5 min. na
diskutujúceho)**
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9. Voľby predsedu ZSF, členov Rady
ZSF, 3 členov revíznej komisie***
10. Správa volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov ZSF
11. Prestávka na prvé zasadnutie
R-ZSF a RK ZSF
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
*Činnosť volebných komisii je obsiahnutá vo Volebnom poriadku ZSF , ktorý je
možné nájsť v hore uvedených prameňoch.

** Diskusné príspevky je vhodné pripraviť v písomnej forme, aby mohli byť
zahrnuté do materialov VZ
*** Je nutné aby navrhovaní so svojou
kandidatúrou súhlasili
Verím, že závery, ktoré príjme Valné
zhromaždenie ZSF napomôžu k ďalšiemu rozvoju organizovanej filatelie na
Slovensku a novozvolené orgány ZSF,
za aktívnej podpory členskej základne,
pripravia a uskutočnia rad aktivít, ktoré
nájdu odozvu medzi členmi ZSF.
Dušan Evinic, podpredseda ZSF

More známok a filatelia pre ľudí
Svetová filatelistická výstava
Espaňa 06 a 69. kongres FIP v Malage

P

ponátov, nasledujúce riadky približujú najzaujímavejšie fakty z výstavy i jej
zákulisia.
Poštová propagácia výstavy
Španielska pošta, okrem
finančnej podpory, vydala
k výstave dva poštové lístky
(A – vnútrozemie, B – Európa), klasickú i automatovú známku s logom výstavy, jeden propagačný a päť príležitostných hárčekov
(Móda, Kino, Hudba, Flamenco, Šport
a Picasso). Príležitostné hárčeky vychádzali počas konania výstavy a ku každej
sa uskutočnilo slávnostné predstavenie
v centre mesta, sprievodné akcie a odborná prednáška, čo bolo zaujímavé aj
pre širokú verejnosť. Obraz hárčekov
zobrazuje vždy niekoľko významných
predstaviteľov (pravdepodobne) španielskeho pôvodu z danej oblasti. Ďalej špa-
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rímorské
andalúzske
mesto Malaga hostilo v dňoch 7. - 13. októbra
2006 Svetovú filatelistickú
výstavu Espaňa 06. Výstava
bola pokračovaním, už tradične v dvojročnom cykle
usporadúvaných, svetových
výstav v Španielsku a podľa predbežných správ bude
mať v roku 2008 ďalšiu nasledovníčku (Zaragoza?). Veľkú zásluhu na tom má Španielska pošta, ktorá
aj tento rok výstavu a sprievodné podujatia výrazne zafinancovala. Zrejme si
uvedomuje marketingovú silu svetovej
výstavy. A tiež asi veľmi dobre fungujú
vzťahy medzi filatelistickou federáciou
a poštou, čomu nie je tak v každej krajine a preto by sme si od Španielov mali
vziať príklad. Keďže som sa do Malagy
dostal nielen ako vystavovateľ ale aj
ako národný komisár slovenských ex-

VÝSTAVY
nielska pošta používala 1 príležitostnú
pečiatku a pečiatky prvého dňa vydania k jednotlivým hárčekom, známkam
a poštovým lístkom. Všetky materiály
majú na náš vkus trochu zvláštne grafické poňatie, kto však pozná španielsku
známkovú tvorbu a naturel Španielov,
nebude sa až tak veľmi čudovať.
Zopár zaujímavostí o výstave
Výstava Espaňa 06 bola všeobecná
svetová výstava FIP so všetkými výstavnými triedami vrátane stále ešte
experimentálnych tried jednorámových
exponátov a otvorenej triedy. Obsadenie
jednotlivých tried zodpovedalo výstave
najvyššieho rangu, takže potešilo, že
zo Slovenska bolo prijatých 5 zo 6 prihlásených a neskôr po interpelácii dokonca všetkých 6 exponátov. Na druhej
strane treba podotknúť, že len 3 z nich
boli exponáty v štandardných triedach
FIP, ostatné tri boli práve v dvoch experimentálnych, takže v podstate nepotrebovali žiadnu predchádzajúcu kvalifikáciu (postačovalo odporúčanie národného
komisára), čo sa čiastočne prejavilo aj
na ich kvalite, ale o tom nižšie. Celkovo
bolo na výstave vystavených okolo 750
exponátov zo 68 členských krajín v objeme cca 3500 rámov. Zaujímavosťou
bola inštalácia celej výstavy. Na rozdiel
od doterajších zvyklostí neboli exponáty
sústredené v jednej alebo dvoch výstavných sálach ale naopak organizátori sa
snažili dostať výstavu do ulíc a preto
postavili špeciálne „stany“, v ktorých
boli inštalované jednotlivé triedy a ďalšie zaujímavosti súvisiace s poštovou
prevádzkou. To malo za následok, že sa
s výstavou stretlo podstatne viac ľudí
(aj nič netušiaci okoloidúci) a to priamo
úmerne zvýšilo návštevnosť výstavy. Na
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PRÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVÝ LÍSTOK S NATLAČENOU
ZNÁMKOU A – VNÚTROŠTÁTNE POŠTOVNÉ
druhej strane tento fakt dal zabrať tým,
ktorí chceli vidieť výstavu celú (komisárov a porotcov), takže ako vidno nedá sa
vyhovieť všetkým. V každom prípade
dostali organizátori filateliu do ulíc, čo
bolo veľmi pozitívne. A predpokladám,
že si tento počin pochvaľovali aj obchodníci a poštové správy, ktorých stánky
boli priamo na najfrekventovanejšej pešej zóne, takže do nich skutočne nazrel
takmer každý.
Ďalšou zaujímavosťou boli výstavné
rámy, ktoré mali jednoducho otváraciu
a hlavne uzamykateľnú prednú sklenenú plochu. Stojany, v ktorých boli rámy
umiestnené umožňovali na jednej centrálnej tyči zavesiť nie štyri ako u nás
ale dokonca 8 rámov. Štyri boli fixované
a štyri sa dali „listovať“ ako vejár, takže
na menšom priestore bolo umiestnených viac exponátov. Táto novinka však
mala aj svoje nedostatky, lebo ľudia,
ktorí si tento patent nevšimli, jednoducho niektoré výstavné plochy prehliadli,
lebo nevedeli, že si ich majú odklopiť.
Slovenská účasť na výstave
Ale vráťme sa od organizačných a technických záležitostí späť k výstave a jej exponátom. Ako som spomenul, naša účasť
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DVOJICA

PRÍLEŽITOSTNÝCH AUTOMATOVÝCH

ZNÁMOK S LOGOM VÝSTAVY: ŠTANDARDNÁ
POŠTOVÁ (0,57 EUR) A KONTROLNÁ (XXXX.
XX EUR), KTORÁ JE TLAČENÁ VŽDY NA OKRAJOCH PÁSU ŠTANDARDNÝCH ZNÁMOK

pozostávala zo šiestich exponátov: jeden
v triede literatúry (ERVO Katalóg slovenských známok 1939 - 1945 a 1993 - 2005),
jeden v triede tradičnej filatelie (O. Földes: Slovakia 1939 - 1945), jeden v triede
námetovej filatelie (V. Jankovič: My Life
as a Bicycle), dva v triede jednorámových
exponátov (J. Píša: Perforated Hradčany
a E. Smažák: Sport Stamps of Slovakia) a jeden v otvorenej triede (E. Smažák: Winter
Olympic Games (Organizers, Personalities
and Memorabilia)) (názvy exponátov uvádzam zámerne v angličtine, tak ako boli
prihlásené a prezentované).
Trieda literatúry (a zhodnotenie reality)
Exponát v triede literatúry dosahuje
slušný štandard, v konkurencii kvalitných (obsahovo aj typograficky) spra-
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covaných katalógov zväčša Španielska
a jeho (bývalých) kolónií však nemohol
pomýšľať na nejaké vysoké hodnotenie (B
(bronzová) – 68 bodov). Má svoje kvality,
maximálne však na lokálnej úrovni. Bude
ešte potrebné nemalé publikačné i vystavovateľské úsilie, aby sa Slovensko a jeho
známková tvorba dostali do štandardného zberateľského povedomia (a zbieralo
ho viac najmä zahraničných zberateľov).
Teritoriálna trieda (a zopár postrehov ako napredovať)
Tieto riadky píšem aj preto, že na
tento nedostatok trpí aj jeden z mála
slovenských exponátov s kvalifikáciou
na FIP výstavy - Slovakia 1939 - 1945.
Získané hodnotenie (najmä bodové: LS
(veľká strieborná) – 75 bodov) nezodpovedá jeho kvalite, aspoň tej kvalite, ktorú citlivo vnímame my tu na Slovensku,
poznajúc vzácnosť niektorých prezentovaných materiálov. Stále platí, že mimo
našich hraníc si tento exponát (resp. obdobie Slovenského štátu a jeho poštová
história) nezískal plnú vážnosť, preto je
potrebné na jeho zviditeľnení intenzívne pracovať. Podľa môjho názoru by exponátu pomohlo zvýšené propagovanie
tejto časti našich filatelistických dejín
v medzinárodnom meradle (publikačná
činnosť v medzinárodných časopisoch,
vydanie monografie, nie však len v slovenskom/českom jazyku, internetová
stránka venovaná známkovej tvorbe
a poštovej histórii Slovenského štátu
a pod.), diskusie o exponáte v odborných medzinárodných filatelistických
kruhoch (účasť našich porotcov na medzinárodných výstavách, aktívna účasť
našich zástupcov v odborných komisiách FIP) a v neposlednom rade aj osobná
účasť vystavovateľa na výstave. Prvé dve
Spravodajca ZSF
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formy sú dlhodobé a vyžadujú spojené
úsilie viacerých zainteresovaných, tretia
je výsostne vecou vystavovateľa. Konkrétne môžem uviesť, že do Malagy meralo cestu viacero vystavovateľov z Česka, Maďarska a Poľska, ktorí pritom
nemajú nijako zvlášť vysoko hodnotené
exponáty. Prišli pozrieť „konkurenciu“,
odkukať nové trendy, porozprávať sa
s odborníkmi a uznávanými kapacitami.
A hlavne komunikovať s porotou, ktorá podrobne vysvetlí svoje hodnotenie,
pričom pri osobnom rozhovore s vystavovateľom môže svoje poznatky do budúcnosti doplniť (prípadne poopraviť),
čo sa môže pozitívne prejaviť na ďalších
výstavách. Tento fakt je veľmi dôležitý
a odporúčam, aby si ho osvojili všetci vystavovatelia pomýšľajúci na vyššie ohodnotenie svojich exponátov. Takže treba
sa pozrieť do budúcnosti: v roku 2007
bude prakticky len jedna svetová výstava
a to v Petrohrade (19. – 25. 6. 2007), zato
v roku 2008 ich bude viac a hneď niekoľko v najbližšom okolí - EFIRO 2008
v Bukurešti (15. – 22. 6. 2008), Praga
2008 v Prahe (12. - 14. 9. 2008) a WIPA
vo Viedni (18. - 21.9. 2008); okrem toho
ešte svetová výstava ISRAEL 2008 v Tel
Avive (14. - 20. 5. 2008). Myslím, že sú
to veľmi dobré príležitosti jednak svoje
exponáty vystaviť a jednak prísť, vidieť
a prípadne sa stretnúť s porotou a získať
informácie priamo z prvej ruky. Verím,
že si túto výzvu zoberú k srdcu aj ďalší
vystavovatelia, lebo taká hustota kvalitných výstav v našom okolí v jednom
roku je skutočne neobyčajná príležitosť.
Námetová trieda (a skúsenosti s bojom o každý bod)
Námetový exponát My Life as a Bicycle
dosiahol taktiež slušné hodnotenie (LV
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PROPAGAČNÝ HÁRČEK SO SYMBOLIKOU
M ALAGY (JASMÍN, LEHÁTKO NA PLÁŽI)
A LOGOM VÝSTAVY

(veľká pozlátená) – 85 bodov), dokonca
podľa slov vystavovateľa (teda mňa) výborné, pretože dosiahnutím hranice 85
bodov sa kvalifikoval na vystavovanie 8
rámov (128 listov), čo je v podstate posledné významné postupové kritérium do
skupiny najlepších svetových exponátov.
Porota ocenila najmä inovatívny plán
exponátu a odborné znalosti. Stále však
za najlepšími zaostáva v kvalite a najmä
vzácnosti materiálu, takže jeho ďalšie
napredovanie čo i len o niekoľko bodov
je otázkou dlhšieho času. Uvidíme ako sa
bude dariť ďalej, doteraz to bol priemerne
ani nie 1 bod za 1 rok (STAMP SHOW
2000 – 80 b., PHILAKOREA 2002 – 83 b.,
ESPAŇA 2006 - 85 b.).
Experimentálne triedy (a ich najnovšie trendy)
Exponáty v experimentálnych triedach boli obohatením, majú však niekto-
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ré nedostatky, ktoré vyplýveľmi dobrým spôsobom
vajú z istej „nevybrúsenosti“
propaguje slovenskú známkovú tvorbu a Slovensko
vďaka absentujúcej predchádzajúcej konfrontácii (nepoako známkovú krajinu, čo
(ako je uvedené vyššie) je
trebovali kvalifikáciu).
nutnou podmienkou akcepJednorámové exponáty
tovania exponátov z nášho
(a príjemné prekvapenie)
teritória. Okrem zaradenia
Vynikal medzi nimi
jednorámový (v podstate PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA rôznorodejšieho filatelisticšpecializovaný)
exponát POUŽÍVANÁ POČAS CELEJ kého materiálu (kvalitnejšie skutočne poštou prepraPerforated Hradčany veno- VÝSTAVY
vaný perfínom na známkach prvej čs. vené zásielky) musí autor popracovať
emisie Hradčany. Stretol sa so záuj- na prezentácii filatelistických znalostí
mom a s pozitívnym pohľadom na ne- (sprievodné texty, zaradenie kvalitného
tradičný spôsob spracovania. Skutočne rýdzo filatelistického materiálu).
je pripravený zaujímavým spôsobom
Otvorená trieda (a zaujímavé zistea na prvý pohľad jednoduchú oblasť nia o spôsobe hodnotenia)
spracováva nezvyklým ale aj bežnému
Exponát Winter Olympic Games
človeku dostupným spôsobom (čo ne- v otvorenej triede je zatiaľ len zárodbýva u výstavných exponátoch pravid- kom toho, čo je zámerom autora - prilom). Samozrejme, existuje zopár vylep- praviť kvalitný „otvorený“ exponát so
šení, ktoré môžu zvýšiť už i teraz veľmi zaradením netradičného a teda aj nefipekné hodnotenie (S (strieborná) - 75 latelistického materiálu. Autor zatiaľ do
bodov). A zaradením ďalších celistvos- exponátu nezapracoval rôznorodé dostí, ktoré sú v perfinárskom exponáte tupné materiály; zostáva na platforme
kľúčové, môže byť v budúcnosti oboha- filatelie, niekoľkých pohľadníc a odznatením nielen triedy jednorámových ex- kov (S (strieborná) – 70 bodov). Zatiaľ
ponátov (poznajúc autora, usudzujem, mu nie je čo vyčítať, otvorená trieda sa
že má dostatok materiálu na viac rámov tvorí, treba si však vziať príklad z okoa snáď v budúcnosti aj na štandardný litého sveta, kde sa už exponáty s boha5-rámový exponát).
tým zastúpením dobového nefilatelisĎalší jednorámový exponát Sport tického materiálu objavujú. Je úžasné
Stamps of Slovakia je vytvorený zo vidieť námetové využitie hracích kariet,
známkového materiálu, predbežných servítkov, dobových dokumentov, vstunávrhov, definitívnych návrhov a skú- peniek a pod. Okrem bohatšieho zastúšobných odtlačkov moderných sloven- penia rôznorodého materiálu, exponát
ských športových známok. Jeho spraco- postráda podrobnejšie spracovaný plán
vanie nie je na zahodenie, zdá sa však, a tým pádom zámer autora, čo chcel
že v konkurencii exponátov v medziná- vystaveným exponátom prezentovať.
rodnom meradle nemá veľké vyhliadky Tento názor zdôrazňujem aj preto, že
na vysoké ohodnotenie (B (bronzová) na moje prekvapenie triedu otvorených
– 63 bodov). V každom prípade však exponátov hodnotila rovnaká porota
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ako triedu námetovej filatelie. Podujala
sa na to a následne musela niesť kožu
na trh, keď sa do nej pustili nespokojní
vystavovatelia. Tí sa však museli zmieriť s prísnym hodnotením, lebo pravidlá boli dané vopred. Ukázal sa totižto v plnej nahote jeden doteraz možno
nespozorovaný fakt: Ak otvorenú triedu hodnotí porotca zo „štandardnej“
výstavnej triedy (nie samostatná porota) prirodzeným spôsobom exponát
hodnotí v intenciách a podľa pravidiel
tejto triedy. Inými slovami námetoví
porotcovia vzali v Malage na otvorené
exponáty tvrdý „námetový“ meter a nekompromisne posudzovali exponáty
na základe štandardných námetových
kritérií. Samozrejme, s výnimkou materiálu, ktorý musel byť hodnotený
odlišne (rozumej subjektívne). Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že ak
bude tento trend pokračovať, nezostáva
vystavovateľom v otvorenej triede iné,
len sa podrobne oboznámiť s kritériami
hodnotenia námetovej filatelie a podľa
nich spracovať svoje exponáty (najmä
plán a rozvinutie exponátu). To je zatiaľ
pre mňa najdôležitejší moment vo vývoji hodnotenia otvorených exponátov,
ktorý je potrebné zobrať na vedomie,
ak (naši) vystavovatelia chcú dosiahnuť
kvalitné hodnotenie aj v medzinárodnom meradle. Neviem, či je to presne to
čo zástancovia otvorenej triedy očakávali, ale zdá sa, že vývoj ide týmto smerom. (Tieto názory budem tlmočiť aj
zodpovedným funkcionárom ZSF, aby
ich podrobne sledovali a v budúcnosti
zapracovali do Výstavného poriadku
ZSF, resp. iných dokumentov.)
Samozrejme, na výstave bolo množstvo ďalších exponátov, na tomto mieste
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PRÍLEŽITOSTNÝ HÁRČEK ŠPORT
však nemá zmysel sa o nich podrobnejšie rozpisovať. Kto má záujem o podrobnejšie informácie, rád mu ich podám pri
osobnom rozhovore alebo formou emailovej komunikácie (vjankovic@nextra.
sk). Prípadne ak budeme organizovať
ďalší filatelistický seminár, môžeme na
ňom získané poznatky rozdebatovať.
A kto chce vedieť o výstave viac z oficiálneho zdroja, prípadne si pozrieť
kompletný zoznam exponátov a ich
hodnotenia (palmares) môže sa pozrieť
na oficiálnu internetovú stránku výstavy: http://www.lamardesellos.com (la
mar de sellos = more známok). Na tejto
stránke sú dokonca uložené aj niektoré
exponáty, čo je asi po prvýkrát, keď si
návštevníci mohli exponáty pozrieť ešte
pred fyzickou návštevou. Žiaľ, technická realizácia nie je práve najvhodnejšia,
takže potrebujete veľkú dávku trpezlivosti a rýchlu internetovú linku, aby ste
si exponáty prezreli (informatívna časť
stránky je však ľahko dostupná a vrelo
ju odporúčam).
69. kongres FIP
A na záver ešte zopár slov k 69. kongresu Svetovej filatelistickej federácie
FIP, ktorý sa konal taktiež v Malage
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a na ktorý som bol delegovaný ako zástupca ZSF.
Pretože hlavným bodom bola voľba nového predsedu FIP, a jedným
z dvoch kandidátov bol zástupca Európy Joseph Wolff z Luxemburska, zvolal predseda európskej federácie FEPA
Pedro Vaz Pereira koordinačný míting
európskych krajín. Na ňom sme sa
dohodli na spoločnom postupe ako aj
na postupe pri schvaľovaní zmien stanov FIP. Keďže v prvom bode sa druhý kandidát, dovtedajší prezident Koh
Seow Chuan zo Singapúru, vzdal kandidatúry a v druhom sme sa dohodli,
že zmenu stanov navrhnutú radou FIP
ako výsledok ich dvojročnej práce odmietneme ako celok, vznikla na druhý
deň na kongrese paradoxná situácia, že
v dvoch najdôležitejších bodoch nebolo
vlastne o čom rokovať a kongres sa stal
len rutinnou záležitosťou. Ako skúsenosť to bolo dobré, no dojmy som z toho
mal, a nielen ja, zmiešané. Ešte že sa
nám o zábavu postaral zástupca Konga,
ktorý sa ráno záhadne stratil. Našiel sa
až poobede, takže nakoniec bolo Kongo
úspešne prijaté za dočasného člena FIP.
Za dočasného člena sme za veľkého potlesku taktiež prijali Čiernu Horu, ktorá
sa len prednedávnom stala samostatným štátom; pôvodné členstvo ostalo
Srbsku ako nástupníckej krajine.
Ďalším zaujímavým bodom programu boli prezentácie budúcich výstav
žiadajúcich o podporu alebo patronát
FIP. Všetky ich dostali, takže sa môžeme tešiť (a pripravovať exponáty): St.
Peterburg 2007 Petrohrad, EFIRO 2008
Bukurešť, Praga 2008 Praha, WIPA 08
Viedeň, Israel 2008 Tel Aviv, Portugal
2010 Lisabon, CHINA 2009 asi Peking

16

alebo Šanghaj, London 2010 Londýn.
Všetky vyzerajú lákavo, i keď organizátori výstavy St. Peterburg 2007, neprezentovali práve najlepšiu pripravenosť.
Ale verme, že sa to na dobré obráti,
i keď času už veľa nezostáva. Tu treba
spomenúť, že minimálne na túto výstavu a na EFIRO 2008 treba čo najskôr vymenovať delegátov ZSF, samozrejme ak
náš zväz plánuje tieto výstavy zaradiť
do svojho kalendára a oboslať ich exponátmi. Veľmi nejasná je situácia okolo
usporiadania výstavy Olymphilex v Pekingu počas LOH 2008. Sami čínski zástupcovia sa vyjadrovali veľmi zdržanlivo a evidentne o tejto výstave mnoho
nevedeli, i keď výstavy Olymphilex
bývajú už tradične FIP-ovské a teda je
najvyšší čas o podporu FIP požiadať.
Okrem týchto výstav sa v kuloároch
hovorilo o druhom ročníku Majstrovstiev Európy v námetovej filatelii, ktoré
sa budú konať opäť v nemeckom Essene
v máji 2007. Keďže sa jedná o dôležité
stretnutie s účasťou špičkových námetových exponátov, námetových zberateľov a porotcov, odporúčam ho do pozornosti všetkým námetovým zberateľom
(je súčasťou jedného z najväčších filatelistických veľtrhov).
Zasadnutia odborných komisií
Súčasťou kongresu boli aj stretnutia
odborných komisií FIP. Pretože mám
najbližšie k námetovej filatelii, zúčastnil som sa stretnutia tejto komisie, i keď
nie som vymenovaný zástupca ZSF. Diskutovalo sa o vyššie spomenutej akcii
v Essene, o vzdelávaní a výchove námetových zberateľov a porotcov, o vytvorení internetovej stránky zameranej na
rozvoj námetovej filatelie (http://www.
fipthematicphilately.org), o umiestňovaSpravodajca ZSF
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ní tematických exponátov na internete
(napr. http://www.japhila.cz/hof/exponet02.htm, http://www.freewebs.com/
maeca68) i o ďalších chystaných akciách (na tomto mieste som informoval
o tradícií výstav olympijskej a športovej
filatelie Slovolympfila, v ktorej chceme
pokračovať aj v roku 2008).
Ostatných zasadnutí som sa nezúčastnil, takže nemôžem priniesť žiadne
informácie. Mám však pocit, že v nich
ani nikto za ZSF nefiguruje, čo sa mi
zdá príliš veľký luxus – nemusíme sa
predsa zúčastňovať všetkých stretnutí,
sú však aj iné formy ako participovať
alebo aspoň dostávať aktuálne informácie. Preto prosím vedenie ZSF, aby tento

postoj prehodnotilo a do jednotlivých
komisií svojich zástupcov vymenovalo.
Alebo, že by nebolo koho vymenovať?
Vojtech Jankovič, komisár SR na Espana 06

Krátko o autorovi
Vojtech Jankovič je námetový vystavovateľ exponátu My Life as a Bicycle so
zmeraním na bicykel a jeho použitie, za
ktorý získal v roku 2006 na FIP výstavách v Malage a v Bruseli 85, resp. 86 bodov. Podieľa sa na činnosti ZSF, pričom
sa aktívne venuje najmä námetovej filatelii s ašpiráciou na pozíciu zväzového
porotcu pre námetovú filateliu. Publikuje v rôznych filatelistických časopisoch,
výstavných katalógoch a na internete.

Svetová filatelistická výstava
Belgica ´06
Bruselský výstavný areál, postavený
pre svetovú výstavu v roku 1935, hostil
v dvoch novších pavilónoch v dňoch
16.-20. novembra (trend ku skracovaniu výstav je zrejme trvalý) svetovú
filatelistickú výstavu s tradičným názvom no tentoraz už len obmedzeným
rozsahom. Belgica bola predovšetkým
„mládežníckou“ výstavou a dejiskom
“majstrovstiev sveta“ mládežníckej
filatelie, no miesto našli i tematické,
jednorámové a tiež exponáty otvorenej
triedy. Spolu ich bolo hodnotených 563,
17 „nedorazilo“.
Hneď v prvej mládežníckej 3-rámovej kategórii nás reprezentoval exponát
Ivany Kovalčíkovej, predstavujúci v tradičnej triede slovenské poštové známky
od r. 1993. Zisk 70 bodov jej priniesol
striebornú medailu, čo bolo dosť veľko2006 / 4

rysé ohodnotenie. Možno by mala viac
kráčať v stopách známeho a na výsosť
zaslúžilého „prieskumníka“ p. Gereca,
lebo i odchýlky a doskové chyby exponát dokumentuje pomerne skromne.
Ide pritom o moderný a dostupný materiál. Študovať publikované práce uvedeného autora a prehľadávať skart....
Kovalčíková súťažila o.i. s exponátom,
ktorý predstavil celiny ruských zemstiev 19.storočia, medzi nimi viaceré rarity či unikáty – a hoci z tohto exponátu
(zrejme) dýchol „bohatý ocko“ Ukrajinky A. Nikitinovej, našli sa i ďalší rovnako ocenení mládežníci, napr. Čech
N. Mojst s poštovou históriou Turnova
(83b). Víťaz tejto kategórie sa venoval
poštovým lístkom Francúzska z 19. storočia, čo porota ohodnotila 87b. Druhý
mládežnícky exponát venovaný techni-
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ke atletických disciplín vystavila na 4
rámoch v tematickej triede Silvia Bárdová. Okrem málo pestrého filatelistického materiálu (nie že by neexistovali
OVS, známkové zošitky či bohatstvo
príležitostných pečiatok s atletickou tematikou!) a nedostatku vzácnejších materiálov doplatila i na absenciu textov
v jazyku FIP (reálne je najvhodnejšia
angličtina). Nebola síce jediná „vlastenka“ – ale 64 bodov a bronzová medaila
znamenala nevyužitú príležitosť. Pikantériou „trojrámovej“ tematickej mládežníckej triedy bol 5-rámový exponát
thajského mládežníka, ktorý v nej získal najvyššie ocenenie –veľkú pozlátenú medailu a cenu za 88 bodov. Poviete
si: krásny úspech. Ale,..... ide o veľmi
dobrý olympijsky exponát môjho dlhoročného, hoc i mladého (32-ročného)
kamaráta Phairota Jirapraserktuna,
ktorý ho úspešne vystavil v Aténach na
OLYMPHILEXE 2004. Nuž, litera predpisu bola zrejme dodržaná, Phairot exponát po Aténach predal (ako priznal,
za dobré peniaze) bohatému dedovi
vystavovateľa, ktorý doň ešte pod Phairotovým dozorom vhodne doinvestoval
- a zrodil sa úspešný mladý filatelista!
Dedo bol osobne dozrieť na očakávaný
úspech, ktorý sa, pochopiteľne, dostavil
(ten exponát je i na dospelácku pozlátenú). Nechcem nikomu vstupovať do
svedomia, ale rád by som sa zúčastnil
debaty nad exponátom s týmto mladým
vystavovateľom, aby som sa presvedčil,
že si exponát aspoň „naštudoval“. Mám
pritom pocit, že nebol ani zďaleka jediný svojho druhu. Ale našťastie boli
i iné, dobre vymyslené a dobre urobené
mládežnícke exponáty, ktoré síce nedostali najcennejšie kovy, ale vzbudzovali
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dôveru – napríklad originálny exponát
„krúžku filatelistov“ cirkevnej školy
v Schleswigu „Jeden deň v živote školáka“. Záverom musím konštatovať, že ak
nás reprezentovali doma úspešné mládežnícke exponáty (a tak to bolo), tak
na tomto poli musíme veľmi pridať, lebo
svet sa nám stráca v diaľke.
Naopak, špurtujúci bicykel Dr. Vojtecha Jankoviča definitívne opustil zle
dláždené cesty pomerne nedávnych
(a jemne povedané: dosť pochybných!)
nízkych hodnotení a blíži sa vytrvalo
a s prehľadom k cieľu, ktorým je zlatá FIP medaila. V Bruseli síce dosiahol „len“ 86 bodov a veľkú pozlátenú
medailu, ale pokrok, ktorý za krátky
čas urobil, oprávňuje vyššie uvedenú
prognózu. Exponát má veľa konkurentov (to je nevýhoda „populárnych“ tém,
kde i nie celkom „orientovaný“ porotca
môže vidieť, čo majú „na sklade“ iní),
ale jasná línia, bohatstvo vedomostí
a z neho plynúce dobré libreto a tiež
stále pribúdajúce vzácnejšie „kúsky“
ho robí najnádejnejším reprezentantom
slovenskej filatelie vo svete.
V poradí tretia, vznikom i chronologicky najmladšia súčasť opusu s názvom
„Pre slávu športu“ venovaná dejinám
olympizmu v období 1944-1952 a teda
predovšetkým OH v Londýne a v Helsinkách, sa porotcom ani trochu nepáčila a strieborná medaila za 70 bodov je
zďaleka najhorším ohodnotením, aké
kedy ktorýkoľvek exponát z uvedenej
trilógie dosiahol. Príčin je viacero, nezanedbateľnou je i istá tvrdohlavosť vystavovateľa (teda autora týchto riadkov)
pokiaľ ide o libreto a spôsob prezentácie,
ktorý je často na hraniciach tematickej
a tradičnej filatelie, resp. poštovej históSpravodajca ZSF
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rie a neladí so súčasnými trendmi. Zrážka za libreto je teda „zakalkulovateľná“,
inou vecou sú straty v oblasti tematických a filatelistických vedomostí, ktoré
by prítomní porotcovia vyargumentovávali s istými ťažkosťami.
Istým príznakom pokračujúcej ťažkej krízy vzťahov medzi FIP a FIPO
(Medzinárodná federácia olympijskej
filatelie), ktorá vyústila do žaloby,
ktorú FIPO podalo na FIP bol fakt, že
v pomerne veľkom „tematickom tíme“
poroty sa nenašiel ani jediný zo známych špecialistov na hodnotenie olympijských a športových exponátov, hoci
z prijatých exponátov bolo zrejmé, že
by sa „uživil“. Vrcholom „odvety“ bolo
ohodnotenie vynikajúceho exponátu
Vitalija Bankova 77 bodmi (veľké striebro). Ukrajinský vystavovateľ, ktorého
exponát venovaný zimným olympijským hrám sme mali možnosť vidieť na
Slovolympfile v r. 2004 a ktorý odvtedy
urobil (pod odborným vedením „trénera“ Vsevoloda Furmana) obrovský skok
vpred, predovšetkým v kritériu filatelistický materiál, bol neuveriteľne podcenený. Ide pritom o najlepší mne známy
exponát tohto zamerania - a to chodím
na svetové výstavy už roky rokúce.

Ale ani tieto chybičky krásy však
nemohli pokaziť dobrý dojem z výkonu
predvedeného belgickými organizátormi, ktorí boli nezriedka v pokročilejšom dôchodkovom veku ale pracovali
ako draci. Autobusy zvážali na výstavu
davy školákov (v jednom z pavilónov
prebiehala súbežne národná filatelistická výstava Brufila 2006), obchodníci
zvučných mien i známi výrobcovia filatelistických potrieb obslúžili zástupy
zákazníkov. Ako sa ekonomicky darilo
stánkom poštových správ (Slovenská
pošta a.s. bola pri tom) neviem odhadnúť, ale i oni mali svoju „klientelu“.
A na záver prekvapenie. Už dávno
nemajú zlaté FIP medaile taký zlatý obsah, ako mali kedysi (bol na to „predpis“). Ale v Bruseli nedostal ani Joachen
Maas za svoj „veľkozlatý“ exponát venovaný Svetovej poštovej únii (96 bodov)
žiadnu medailu. Všetci vystavovatelia
dostali kryštálovú pyramídku – s menom - ale bez vyjadrenia stupňa – ten
bol len na diplome.
Kryštál bol belgického, kartónová
škatuľka, v ktorej bol uložený čínskeho
(ajhľa globalizácia!) pôvodu.
Dr. Peter Osuský
komisár SR na výstave Belgica ´06

Filatelistická výstava o histórii
maratónskeho behu v Košiciach
V dňoch 30.9. až 21.10.2006 sa uskutočnila propagačná filatelistická výstava v priestoroch pošty Košice 1. Organizátorom výstavy bol už tradične
Klub filatelistov 54 – 01 Košice na čele
s Dr. Alexandrom Bárdom, prof. Imrichom Maračekom a ďalšími, v spoluprá2006 / 4

ci so spoluorganizátormi Maratónskym
klubom, Štátnou vedeckou knižnicou,
Regionálnym poštovým centrom, Domom Matice slovenskej, Miestnym odborom Matice slovenskej.
Na dvadsiatich výstavných rámoch,
okrem filatelistických exponátov zame-
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raných na rôzne športy a hlavne maratónske behy, vystavovali svoje výtvarné
práce aj žiaci základných škôl L. Novomeského 2 a Trebišovská 10 s návrhmi
na poštovú známku s námetom Košický maratón. Výstavu vzhliadlo množ-

stvo návštevníkov pošty ako aj organizované návštevy žiakov okolitých škôl.
Možno s uspokojením konštatovať, že
výstava bola ako aj predošlé úspešná
a splnila svoje poslanie. Vecné ceny pre
vystavovateľov poskytlo Regionálne
poštové centrum a Miestny odbor Matice slovenskej venoval päť kníh. Všetci
vystavovatelia dostali za svoju účasť
diplomy.
Maratónsky klub Košice na záver
maratónu organizuje spoločenské stretnutie spojené s vyhodnotením, na ktoré
vždy pozýva aj zástupcov pošty a filatelistov, na ktorom sú ocenení všetci, ktorí
sa podieľali na organizovaní a propagácii maratónu. Touto cestou chceme poďakovať predstaviteľom Maratónskeho
klubu za udelenie ďakovných listov pre
pána Viliama Gaála za návrh na poštovú pečiatku a pre Klub filatelistov 54
– 01 Košice za doterajšiu nekoľkoročnú
spoluprácu vo výstavníckej činnosti,
ktorou aj filatelisti prispievajú k zdarnému uskutočneniu MMM v Košiciach
a špecificky propagujú ideály zakladateľov maratónskych behov.
Viliam Gaál

Rákóczi v Košiciach 1906 – 2006
Spomienková filatelistická výstava

M

esto Košice bolo už v 17. a začiatkom 18. storočia centrom stavovských povstaní v Uhorsku. Vodcom
protihabsburského povstania kurucov
(1703 – 1711) bol knieža František II. Rákóczi. Pod jeho vlajkami bojovali národy
severovýchodného regiónu Karpatskej
kotliny – Maďari, Slováci (asi 6 tisíc),
Rusíni, Rumuni a Poliaci. V slovenskej
ľudovej slovesnosti sa zachovali piesne
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i povesti o kniežati ako o ľudovom vodcovi. Boje za nezávislosť sa však skončili
porážkou a Szatmárskym mierom, ktorý
Rákóczi nikdy neuznal. Odišiel do vyhnanstva. Najprv do Poľska, potom do
Francúzska a nakoniec do Turecka. Žil
v meste Rodošto (dnešný Tekirdag), kde
v roku 1735 zomrel. Tu bol aj pochovaný,
neskôr boli jeho telesné pozostatky prevezené do Istanbulu.
Spravodajca ZSF
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Keďže uhorský snem vyhlásil zákonným článkom v roku 1715 Rákócziho
a jeho druhov za vlastizradcov, ich telesné pozostatky nebolo možné doviezť.
V čase rakúsko – uhorského vyrovnania sa vystupňovalo úsilie o prevoz
a opätovné pochovanie Rákócziho v jeho rodnej zemi. Samospráva kráľovského mesta Košice predložila uhorskému
snemu návrh, aby pozostatky Františka
II. Rákócziho boli uložené v Košiciach,
ktoré mu boli počas celého povstania
verné a kde už boli pochovaní aj niektorí jeho predkovia. Tento zámer sa podarilo uskutočniť, a 29. októbra 1906 za
veľkolepých spomienkových osláv boli
vzácne telesné pozostatky Rákócziho
a jeho druhov znovupochované v krypte Dómu sv. Alžbety.
Sté výročie tejto historicky významnej udalosti sprevádzalo počas celého
roka mnoho podujatí v Košiciach, ktoré
vyvrcholili 29. októbra. Jednou zo sprievodných akcii bola aj Spomienková filatelistická výstava, ktorá sa uskutočnila
v dňoch 28.10. až 12.11.2006 v Slovenskom technickom múzeu, ktoré sídli
v historickej budove Hornouhorského
kapitanátu, kde Rákóczi pôsobil. V organizačno prípravnej práci nezastupiteľnú
úlohu vykonali filatelisti zo Sárospataku
v spolupráci s filatelistami košických
klubov 54 – 01 a 54 – 30 so súhlasom
svojich národných zväzov. Vernisáže
výstavy 28. októbra sa zúčastnili čelní funkcionári maďarských filatelistov
na čele s pánom Sándorom Kurdicsom
predsedom MABÉOSZ-u. Zväz slovenských filatelistov reprezentoval prvý
podpredseda ZSF pán Dušan Evinic.
Na Spomienkovej filatelistickej výstave vystavovalo deväť maďarských fi2006 / 4

latelistov, jeden exkluzívny exponát na
ôsmych paneloch zapožičalo Maďarské
poštové múzeum z Budapešti a Slovensko reprezentovali tri exponáty.
Súčasťou výstavy bol odborný seminár so štyrmi prednáškami:
PeaDr. Lajos Gyüre: Košice a Rákócziovci (1619–1700); Prof. Lászlo
Nagy: Zveľaďovanie majetku rodiny
Rákócziovcov; MUDr. Juraj Pálka: Pošta Františka II. Rákócziho (1703–1711);
PhDr. Zoltán Balassa: Kde vyhnanci odpočívajú.
Predseda MABÉOSZ-u ocenil vzájomnú spoluprácu a odovzdal zlaté odznaky predsedom košických filatelistických klubov, pánom Dr. Alexandrovi
Bárdovi a Ing. Ladislavovi Göözovi,
ďalej prof. Imrichovi Maračekovi, predsedovi OV výstavy a Ing. Eugenovi La-
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baničovi, riaditeľovi Slovenského technického múzea.
Pošta Košice 1 používala príležitostnú poštovú pečiatku a záujemcom a vystavovateľom bolo k dispozícii niekoľko
druhov vkusných prítlačí. Výstava k stému výročiu dovezenia a znovupochovania Františka II. Rákócziho a jeho druhov (Sibrik Miklós, Zrínyi Ilona, Rákóczi

József, gróf Eszterházy Antal, gróf Bercsényi Miklós a grófka Csáky Krisztina),
pripomenula verejnosti bohatú tradíciu
spoločných slovensko – maďarských
družobných filatelistických výstav Košice – Eger – Miskolc a súčasne bola aj
vhodným doplnkom prezentácie bohatej
histórie mesta Košice.
Viliam Gaál

Výstava v Poštovom múzeu

P

ojmy pošta, poštová známka, poštová
história aj filatelia a ďalšie častejšie
zneli od pondelka 9. októbra, kedy sme
slávili Svetový deň pošty. Ttieto slová
odzneli v úvodnom príhovore PhDr. Ireny Kyrinovičovej pri otvorení výstavy
Československá pošta, telegraf a telefón
1918 – 1938. Výstava zo zbierok Poštovního muzea Praha mapuje činnosť Československej pošty v prvých dvadsiatich
rokoch Republiky, ktorá bola poznačená
najmä motorizáciou pošty, rozvojom
telegrafu a telefónu. Na paneloch s fotografiami sa dokumentuje činnosť zamestnancov poštovej správy z rôznych
pohľadov – automobilová, vlaková a letecká doprava a nechýba ani potrubná
pošta. Zaujímavé sú aj dokumenty z výstavby nových budov pôšt na Slovensku.
Trojrozmerné exponáty predstavujú staré poštové schránky, telegraf a telefón,
nechýbajú ani prvé vývesné štíty z bu-

dov, vrátane toho historického z pošty
v Rožnove pod Radhoštěm, ktorý vznikol porevolučným nadšením miestneho
poštmajstra a ktorý predstavuje symboly
zemí novej republiky: Slovenska, Čiech ,
Moravy a Sliezska.
Výstavu otvoril generálny riaditeľ
SP, a.s. Libor Chrást za prítomnosti
veľvyslanca Českej republiky na Slovensku p. Vladimíra Galušku, riaditeľov Poštovního muzea Pavla Čtvrtníka
a Poštového múzea Štefana Kollára, čo
dokazovalo nadštandardnosť vzťahov
Slovenskej pošty a Českej pošty.
K výstave bol vydaný poštový lístok a pripravená príležitostná poštová
pečiatka, ktorá zobrazuje prvorepublikový znak Česko-Slovenskej pošty. Jej
autorom je František Horniak.
Výstava potrvá do konca marca 2007.
J. Mička

Literatúra vo filatelii

P

ný Kubín v rámci 52. Hviezdoslavovho
Kubína.
Na výstave bol prezentovaný výber
z obsiahlych filatelistických exponátov
formou otvorenej triedy medzi ktoré
patrili „Velikáni slovenskej a českej li-

22

Spravodajca ZSF

od týmto názvom sa uskutočnila
27.9.2006 vernisáž výstavy z výberu
zo zbierok mnohonásobného účastníka
a dvojnásobného víťaza Hviezdoslavovho Kubína Iva VELIKÉHO, člena klubu
filatelistov 52 – 19 Trenčín v MsKS Dol-

VÝSTAVY
teratúry“, „Bratia Čapkovci vo filatelii“,
„Nositelia Nobelovej ceny na československých, českých a slovenských známkach“ a „Nositelia Nobelovej ceny za
literatúru na známkach švédskeho kráľovstva“. Organizátorom podujatia bolo
Národné osvetové centrum Bratislava
a Mestské osvetové stredisko Dolný

Kubín. Aj táto účasť na tomto špecifickom kultúrnom podujatí ukazuje cesty
a smery propagácie filatelie v širších súvislostiach. Za dôstojnú reprezentáciu
klubu filatelistov vyslovuje výbor klubu
poďakovanie so želaním veľa úspechov
v účasti na ďalších kultúrnych podujatiach doma i v cudzine.
- Ký -

Filatelisti svojmu mestu

V

piatok 6. októbra otvorili vo výstavnej sieni CK Junior v Leviciach
23. netradičnú filatelistickú výstavu.
Pripravil ju Klub filatelistov 52–22.
Podujatie otvorila vedúca programovej agentúry MsKS Eliška Kanásová, po
nej tajomník levického klubu filatelistov
Norbert Feiner priblížil hosťom výstavu.
Výstava je príspevkom klubu filatelistov
svojmu mestu pri príležitosti 850. výročia prvej písomnej zmienky o Leviciach.
Na vernisáži sa zúčastnili aj prednosta Obvodného úradu v Leviciach
Ing. Jaroslav Novák, primátor Levíc
Ing. Štefan Mišák, Mgr. Berta Jasečková, riaditeľka MsKS a ďalší hostia.
Skvostom výstavy bol nový exponát
Gabriela Kosztolányiho „Poštovníctvo
v Leviciach“ (pečiatky). Tento päť rámový exponát obsahoval hlavne listy (pečiatky) od roku 1788 do roku 1944. Boli
tu cenné pečiatky, ktoré neuvádza ani
Monografia. Predseda klubu Dezider
Birčák vystavoval levické príležitostné
pečiatky, Ing. Pavel Lauko na pohľadniciach dokumentoval históriu mesta
a Alexander Kosztolányi vystavoval
najstaršie pohľadnice mesta Levice.
Na ďalších rámoch boli ukážky zo zbierok levických filatelistov, ktoré dosiahli
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úspechy doma i v zahraničí: L. Čenger
– Tenis; Korentsy – Oheň – požiar; Feiner – Slovenské kúpele, Olympijské hry;
Fábry – Ženy a Mészáros – Poštovníctvo.
Samostatnú časť tvorili na malých
vkusných dvojstranových paneloch
mládežnícke exponáty vlastných mládežníkov klubu.
Na 15 paneloch vystavovali: J. Bátovský, Richard Lauko, Adriana Výbošteková, Lenka Výbošteková, N. Mészáros,
J. Miškovič a Filip Mestek.
Okrem toho boli vystavené odznaky,
vlajky, kalendáre a návrhy na známku,
všetko s námetom mesta Levice.
V rámci výstavy vyhlásil Klub filatelistov Levice súťaž pre deti na návrh
známky s námetom mesta Levice. Výbor
klubu vyhodnotil súťaž na základe pripomienok a písomného označenia návrhov detskými návštevníkmi výstavy.
Na prvom mieste skončila Veronika
Penxová, na ďalších Michal Kováč, Lea
Mikulcová, Nora Mlynaríková. Ceny
pre deti poskytol Mestský úrad Levice
a Klub filatelistov Levice.
Táto výstava i súťaž detí s ňou spojená bola jedným z ďalších chválitebných
podujatí Klubu filatelistov Levice.
nf
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Zo zasadania komisie mládeže
ZSF v Tepličke nad Váhom

D

ni filatelie Slovenska majú už tradíciu a v kalendári filatelistov
majú pevne vyárendované svoje miesto.
Ďalšiu, už 23. kapitolu našlo toto významné podujatie slovenských filatelistov v Tepličke nad Váhom, výborne pripravené dp. Jánom Vallom, predsedom
Spoločenstva sv. Gabriela. Príležitosť
zúčastniť sa stretnutia využili aj členovia niektorých odborných komisií ZSF
na svoje zasadanie a medzi nimi bola
aj komisia mládeže. Zasadanie sa uskutočnilo v prestávke rokovania DFS a po
skončení programu v popoludňajších
hodinách.
Na zasadaní boli prítomní predsedovia regionálnych komisií mládeže
PaedDr. Jozef Oško, Ing. Josef Rančák a Mgr. Viktor Šteffek zastupoval
Mgr. Nevrlovú zo západoslovenského
regiónu. Predseda komisie mládeže ZKF
Bratislava sa zasadania nezúčastnil.
V úvode rokovania komisie predseda KM ZSF Mgr. J. Mička zhodnotil
činnosť mládežníkov v školskom roku
2005/06. V zásade sa plnili a splnili všetky body plánu práce, úspešne
sa realizovali hlavné body plánu, na
ktoré bola činnosť mladých filatelistov
a ich vedúcich v minulom školskom
roku zameraná. Vyvrcholením činnosti
bol najmä Kongres mladých filatelistov a finále Filatelistickej olympiády
v Nitre a účasť na výstavách v Zbehoch,
Poprade a Nitre.
Menej úspešná je zahraničná vystavovateľská činnosť slovenských mladých filatelistov. Nepodarilo sa získať
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ďalšieho adepta do mládežníckej sekcie
komisie porotcov. Nedarí sa zámer so
zakladaním nových krúžkov mladých
filatelistov a získaním nových vedúcich krúžkov. Zatiaľ sa nenadviazal
kontakt a spolupráca s filatelistickými
krúžkami na stredných školách, ktorých vznik podnietila Slovenská pošta
v Banskej Bystrici a v Banskej Štiavnici.
Tieto krúžky majú výborné materiálne
podmienky a predpoklady činnosti zo
strany Slovenskej pošty. Niektoré organizačné problémy spôsobujú kluby filatelistov, ktoré nezasielajú na KM alebo
sekretariát zväzu registráciu mladých
filatelistov alebo meškajú s úhradou ich
členského príspevku. To má za následok
ťažkosti s evidenciou, jej nesúlad medzi
registrovanými mládežníkmi regionálnymi komisiami mládeže a stavom,
vykazovaným klubmi sekretariátu
ZSF. Oneskorené získanie podkladov
o evidencii a činnosti mladých filatelistov v niektorých kluboch ako ich vykazujú zväzu neumožňuje spoluprácu
s regionálnymi komisiami a ich zapojenie do činnosti. Osobitný problém je
aj prípadná vystavovateľská činnosť
detí z tých klubov, ktoré neposkytujú
žiadne podklady a hlásenia o činnosti
mládeže – následkom je nepresná kartotéka exponátov mladých filatelistov
(chýbajú adresy vystavovateľov, sú nepresné dáta narodenia a zadelenie do
vekových skupín a pod.). To spôsobuje
ťažkosti aj organizátorom výstav a porotcom pri hodnotení mládežníckych
exponátov.
Spravodajca ZSF
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Niektoré krúžky by sa mali zamerať
na získanie ďalších mládežníkov, lebo
v nich počet detí klesol pod stanovenú
mieru (KMF Rajecké Teplice, Košice) alebo kde mládežníci svojim vekom prešli už
medzi kategóriu dospelých filatelistov.
Veľmi dobré výsledky majú krúžky
mladých filatelistov v Dolnom Kubíne
a v Nitre, avšak stagnuje práca mládežníkov a činnosť KM ZKF mesta Bratislavy, kde činnosť vykazuje iba krúžok
mladých filatelistov p. D. Schmidtovej.
Predseda KM poďakoval za jej prácu
v Detskom kútiku počas konania Bratislavských zberateľských dní.
V ďalšej časti rokovania komisie
predsedovia regionálnych KM informovali o činnosti vo svojich regiónoch
v minulom roku, ako sa im darí práca
s vedúcimi krúžkov a aké sú dopady
uskutočnených podujatí. Kritizovali
často slabý záujem klubov o prácu vedúceho KMF. Vyslovuje sa poďakovanie
ing. J. Rančákovi za činnosť pri organizovaní výstavy POPRADFILA a ing. J.
Maniačkovi za zabezpečenie Kongresu
a finále FO v Nitre.
Zhodnotenie súťaže aktivity za rok
2005/06 v regióne západného Slovenska
spracovala zatiaľ iba Mgr. Nevrlová
(najúspešnejší je KMF Nitra, ved. Ing. J.
Maniaček). Hlásenie z regiónu nepodali
a činnosť nevyhodnotili KMF Nitra II.,
Levice, Melčice a Malacky, kde zomrel
vedúci a vedenie KF by sa malo zamyslieť nad pokračovaním činnosti krúžku,
ktorý úspešne viedol p. ing. Freund. Sú aj
ďalšie KMF podľa evidencie na sekretariáte ZSF, ale regionálna KM nemá na ne
a ich vedúcich kontakt, čo sa dá vysvetliť
ich nezáujmom, keďže neodpovedajú na
výzvy, uverejnené v Spravodajcovi ZSF.
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Ostatné regionálne komisie majú pripravené výsledky súťaže aktivity, ktoré
budú po spracovaní publikované v Spravodajcovi ZSF. Bratislavská KM hlásenia za krúžky neposkytla.
Registrácia krúžkov a mladých filatelistov v šk. roku 2006/07 je ešte len
v začiatkoch. KMF v školách v septembri robia zatiaľ len nábor nových členov,
krúžková činnosť sa rozbieha prakticky
v októbri a septembrová činnosť je skôr
výnimkou (Trnava). Hlásenia o registrácii budú ZSF resp. KM zaslané do polovice novembra. Komisia mládeže odporúča
klubom a krúžkom, aby boli odvedené
príspevky (á 30 Sk za mládežníka) najneskôr do konca roka 2006, lebo neskoršie informácie o platbách, ktoré kluby
realizujú do 30. marca spolu s dospelými
členmi, dokonca aj neskôr (do konca
júna!) neumožňujú kontakty s vedúcimi
na vykazovaných krúžkoch. Pritom podľa zmluvy, ktorú má ZSF so Slovenskou
poštou, sme sa zaviazali, že informácie
o evidencii KMF budeme pokytovať (už!)
k 28. februáru, ktoré sú potom podkladom k poskytovaniu materiálnej pomoci
krúžkov pre nasledujúci rok (2008).
Na zasadaní predsedovia regionálnych komisií prevzali rámcový, predbežný návrh Projektu rozvoja mládežníckej filatelie na Slovensku, spracovaný
predsedom KM ZSF, s tým, aby zaslali
písomné pripomienky a úpravy k jeho obsahu. V diskusii k tomuto bodu
PaedDr. Jozef Oško predložil návrhy,
týkajúce sa najmä zabezpečenia odbornej a metodickej literatúry pre nových
vedúcich KMF a ich motivácie.
Predložený Program činnosti v roku 2007 vychádza z plánu v roku 2006
s úpravou aktuálnych bodov: uskutoční
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sa výstava III. st. v Ružomberku, 34.
ročník Filatelistickej olympiády (téma:
Zvieratá), Kongres MF, realizácia Projektu... a pod. Plán činnosti tvorí prílohu zápisnice z rokovania.
Pretože v budúcom roku štafetu organizovania kongresov preberá stredoslovenský región, PaedDr. Oško informoval o stave príprav Kongresu MF a finále
FO, ktoré sa budú konať v Ružomberku
v septembri 2007. Pre vedúcich krúžkov a ostatné regionálne komisie s tým
súvisí aj organizácia krúžkových a krajských kôl FO v predstihu uplynuvšieho
šk. roka ( apríl a máj 2007). Táto skutočnosť sa uvedie v pokynoch k FO. Presný termín a miesto budú vedúcim včas
oznámené. Rámcový projekt kongresu
a finále FO spracujú organizátori kongresu tak, aby návrh mohol byť predložený začiatkom decembra Rade ZSF
na schválenie s požiadavkou na dotáciu
ZSF cca 20.000 Sk.
Z diskusie k jednotlivým bodom
programu rokovania vyplynuli závery
a odporúčania ktoré sú uvedené nižšie:
1. Spracovať rámcové Pokyny k 34.
roč. FO (téma Zvieratá), uviesť ich
v Informačnom Spravodaji KM
ZSF 1/2007
T: 30.11.2006 (Mička)
2. Vypracovať výsledky Súťaže aktivity KMF 2005/06
T: 30.11. 2006 (Oško, Rančák, Szalay)
3. Spracovať registráciu KMF v šk.
roku 2006/07
T: november 2006, všetci predsedovia RKM
4. Spracovať Projekt Kongresu MF
v Ružomberku
T: 30.11.2006 (Dr. Oško)
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5. Výsledky súťaže aktivity v regiónoch zaslať redakcii Spravodajcu
ZSF na uverejnenie
6. Po pripomienkach spracovať Projekt rozvoja MF na Slovensku
a predložiť ho Rade ZSF na schválenie
T: 30.11. 2006 (predsedovia RKM,
resp. Mička)
7. Vykonať úpravy v hlásení súťaže
aktivity pre rok 2007 so zvýšením
počtu bodov za podujatia krajského a celoštátneho charakteru
T: máj 2007 (Mička)
8. Vzhľadom na aktuálnu situáciu
v existencii KMF v regiónoch vykonať revíziu doterajšieho označovania krúžkov v krajoch a zaviesť
nové číslovanie (Z 01, Z 02..., S 01,
S 02... Ba 11 atď.)
T: 31.12. 2006 (Mička)
9. Pripomienkovať pre VIII. VZ ZSF
ustanovenia o platbe členského
príspevku ZSF tých mladých filatelistov, ktorí študujú na SŠ a VŠ,
resp. aj nečlenov KMF z radov študujúcich (do skončenia štúdia)
T: Október 2007 (Oško)
10. Zaslať na webovú stránku ZSF pre
potrebu vedúcich KMF kartotéku
exponátov MF a jestvujúce metodické materiály, ktoré sú v elektronickej podobe
T: 30.10.2006 (Mička)
11. Zápisnicu a závery rokovanie zaslať redakcii Spravodajcu ZSF,
resp. správcovi www stránky ZSF
T: 30.10.2006 (Mička)
Teplička n/V 7.10.2006.
Mgr. J. Mička, predseda KM ZSF
Spravodajca ZSF
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Plán činnosti Komisie mládeže
ZSF – r. 2007
1. Organizačná činnosť
1.1 Uskutočniť zasadanie KM ZSF počas kongresu MF a finále FO v Ružomberku
1.2 Spracovať výsledky Súťaže aktivity
KMF v regiónoch za šk. r. 2006/07
1.3 Spracovať registráciu KMF v školskom r. 2006/07 a oznámiť sekretariátu ZSF stav KMF a evidenciu
MF v roku 2007
1.4 Dopresniť evidenciu KMF a členskej základne podľa zaplatených
členských príspevkov na sekretariát ZSF 2007 a pre potreby Komisie porotcov ZSF
1.5 Získavať nových vedúcich KMF, zakladať nové KMF podľa požiadaviek
KF a v súlade so Stanovami ZSF
1.6 Organizovať Kongres MF a finále
34. roč. FO v Ružomberku v septembri 2007
1.7 Spolupracovať s regionálnymi
komisiami pri organizovaní krajských kôl FO (máj)
1.8 Zúčastňovať sa podujatí ZSF pri
otvorení výstav, inauguráciách
známok, Dní filatelie a poštovej
známky, tieto podujatia využiť na
propagáciu mládežníckej filatelie
a rozšírenie členskej základne
1.9 Predkladať ZKF správy o činnosti
príslušnej komisie o stave MF v regióne
1.10 Organizovať krúžkové a krajské
kolá FO, zabezpečiť súťažiacich na
finále FO prípadne delegátov na
kongres MF
2006 / 4

1.11 Vypracovať rámcové pokyny k FO
v šk. r. 2006/2007 (Téma: Zvieratá)
1.12 Odporúčať KMF zúčastniť sa Ankiet o najkrajšiu poštovú známku
a najkrajšiu pečiatku
1.13 Navrhovať na ocenenie vedúcich
KMF Čestnými odznakmi ZSF
1.14 Navrhovať mladých filatelistov na
ocenenia v rámci školy za činnosť
v KMF
1.15 Vydávať Informačné listy pre regionálne komisie a vedúcim KMF
1.16 Podieľať sa na vypracovaní a realizácii Projektu rozvoja mládežníckej filatelie na Slovensku
1.17 Vypracovať podklady o stave MF
pre výročné čl. schôdze KF, ZKF
a VIII. VZ ZSF
2. Odborná činnosť
2.1 Pravidelne informovať vedúcich
KMF o nových poznatkoch vo filatelii, propagovať dobré skúsenosti
z práce KMF
2.2 Zabezpečiť informovanosť vedúcich KMF o Stanovách ZSF, Organizačnom poriadku, Výstavnom
poriadku, najmä ustanoveniach,
ktoré sa týkajú práce s mládežou
2.3 Zaslať RKM a novým KMF nové
alebo upravené znenie odborných
otázok k FO
2.4 Venovať v KMF pozornosť OOZ
MF, najmä II. a III. stupeň
2.5 Poskytovať vedúcim odbornú pomoc, zabezpečiť publikovanie metodických materiálov na činnosť
KMF v Spravodajcovi ZSF
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3. Výstavná činnosť
3.1 Podporovať tvorbu nových exp.
MF s aktuálnou tematikou a skvalitňovať jestvujúce exponáty
3.2 Rozširovať rady vystavovateľov
MF, osobitnú pozornosť venovať
prvovystavovateľom
3.3 Propagovať tvorbu jednorámových
exponátov, uplatňovať novinky
v tvorbe – listy A4 a pod.
3.4 Viesť elektronické spracovanie
kartotéky exponátov MF v krajoch
od r. 2003 (Nitrafila, Slovolympfila, BRNO 2005, Záhorie 2004, Zbehy 2005, Popradfila, NITRA 2006),
viesť evidenciu vystavovateľov MF
3.5 Delegovať exponáty MF na výstavy
v roku 2007 (Ružomberok) príp. do
zahraničia - (výstavy podľa VP)
3.6 Usporiadať propagačné výstavky
v ZŠ, KD a pod.
4. Porotcovská činnosť
4.1 Zúčastňovať sa na práci porôt výstav
v r. 2007 (dr. Oško, Mička, Rančák)
4.2 Získať adeptov na prácu porotcu
z radov vedúcich MF

5. Materiálna oblasť
5.1 Podporovať KMF skartom, FDC,
pečiatkovanými známkami SR
5.2 Získavať prostriedky na činnosť
z dotácie ZSF, ZKF
5.3 Hľadať možnosti získania prostriedkov od sponzorov (odmeny MF,
FO), SP, POFIS a pod.
5.4 Spracovávať projekty v mestách a obciach na činnosť mládeže ako preventívnu činnosť pred negatívnymi
vplyvmi s cieľom získania dotácie
6. Propagačná činnosť
6.1 Prispievať do miestnej, regionálnej
a odbornej tlače, MTV, miestny
rozhlas a pod.
6.2 Organizovať besedy v školách, propagovať MF medzi členmi v KF
6.3 Propagovať mládežnícku filateliu
cestou PC, INTERNETU, Poštových zvestí, Spravodajcu ZSF a p.
6.4 Podieľať sa na zabezpečení činnosti Detského kútika na III. BZD
Prerokované a schválené na zasadaní
KM ZSF v Tepličke n/V 7. októbra 2006
Mgr. Ján Mička, predseda KM ZSF

Výsledky súťaže aktivity KMF
v šk. roku 2005 – 2006
Západoslovenský región
1. KMF Z 173 Nitra (ved. Ing. J. Maniaček) 2715 bodov
2. KMF Z 162 Trnava (ved. Mgr. J. Mička) 1600 bodov
3. KMF Z 179 Trnava (ved. Mgr. G.
Nevrlová) 840 bodov
4. KMF Z 136 Senica (ved. Mgr. V. Šteffek) 820 bodov
KMF Z 101 Levice (ved. KMF činnosť
nevyhodnotil)
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KMF Z 172 Nitra (ved. KMF činnosť
nevyhodnotil)
KMF Z 185 Malacky (ved. KMF činnosť nevyhodnotil)
KMF Z 121 Melčice (ved. KMF činnosť nevyhodnotil)
Víťazstvo KMF Z 173 Nitra je plne
zaslúžené, a to nielen z pohľadu bodového zisku. Vedúci KMF ing. Maniaček úspešne vedie krúžok na novom
pôsobisku a po strate priestorov v CVČ
Spravodajca ZSF
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Domino dokázal túto ťažkosť prekonať
a dokonale nahradiť. K víťazstvu mu výdatne prispela vystavovateľská aktivita
jeho mladých filatelistov, úspechy vo
filatelistickej olympiáde aj organizačná
činnosť pri zabezpečovaní filatelistických podujatí v Nitre s mládežou. Škoda však, že druhý nitriansky KMF svoju
činnosť za vlaňajšok nevyhodnotil. Na
druhom mieste bol KMF Trnava, ktorý
vedie p. Mička, ten najviac bodov získal za publikačnú činnosť o mládežníckej filatelii a účasť mladých filatelistov
na výstavách. Takmer rovnaké bodové
hodnotenie majú na 3. a 4. mieste KMF
Senica (vedúci Mgr. Šteffek) a druhý
trnavský krúžok. Obidva krúžky majú
vyrovnané bodové zisky vo všetkých
kritériách hodnotenia súťaže aktivity.
Počas roka pracovali aj ďalšie krúžky,
neposlali však regionálnej komisii správu
o tom, ako pracovali a aké mali výsledky
činnosti. Čiastočne je to pochopiteľné
v Malackách kde zomrel Ing. M. Freund,
avšak KF uvádzal, že pracujú dva KMF,
spoločne s vedúcim p. F. Gellingerom
avšak ten napriek výzve, neodpovedal. Je
to veľká škoda, lebo p. Ing. Freund prácu
KMF po výstave ZÁHORIE v Malackách
rozbehol s mladými sľubne. Klub filatelistov v Malackách by sa touto situáciou mal zaoberať. Malacký krúžok sme
„prijali“ do západoslovenského regiónu,
aj keď oficiálne patril k Bratislave, a to
práve preto, že vedúci mal snahu aktívne pracovať a vyhovovalo mu zaradenie
do Západného Slovenska. Človek mieni
– smrť mení, čo iného máme povedať?
Činnosť nevyhodnotili ani mladí Levičania, ktorí podľa oznámenia p. Feinera nepracujú formou pravidelnej krúžkovej činnosti, ale pracujú na klubovej
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úrovni, odoberajú novinky slovenských
známok, tvoria exponáty, vystavujú
a pod. Je to v poriadku, i takáto činnosť
sa však dá vedúcim zhodnotiť a naplniť
body podľa kritérií súťaže. Ďalší krúžok
z regiónu v Melčiciach sa zúčastňoval
výstav s exponátmi mladých filatelistov,
na začiatku roka (tak ako v predošlých
rokoch) sa však nedal zaregistrovať
a zloženie členov krúžku a práca vedúceho je veľkou neznámou. Ich exponáty
však na výstavách dosahujú od porôt vysoké ocenenia, preto komisia nechápe,
prečo pracujú dlhodobo v utajení.
Registrácia činných KMF a vyhodnotenie súťaže aktivity nie je administratívne náročná. Je problém napísať zoznam
detí, navštevujúcich krúžok s uvedením
dát narodenia a školy, ktorú navštevujú?
Tieto základné údaje sú potrebné pre
správne zaradenie (aj kontrolu) mladých
vystavovateľov do vekových kategórií na
výstavách. A vyhodnotenie aktivity dáva
obraz v regióne o činnosti mládežníkov,
ktoré kluby filatelistov venujú pozornosť
mládeži, aká je kvalita personálnej práce
s výchovou budúcich funkcionárov a organizátorov klubovej činnosti.
Všetkým vedúcim KMF ďakujeme za
prácu s mládežou a blahoželáme tým najlepším. Prosíme KF, ktorí evidujú mládežníkov, aby to ohlásili na komisii mládeže,
alebo sekretariátu ZSF spolu so zoznamom svojich mládežníkov so základnými údajmi o členoch a vedúcom krúžku.
Evidenčný stav s odvedením členského
príspevku za mladých filatelistov, ktorý pošlú kluby ZSF až v marci je pre ich
zapojenie do činnosti už takmer neaktuálny. Vítame každú pomocnú ruku,
ochotnú viesť mládež – budúcnosť nášho
zberateľského koníčka.
R KM ZSF
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Pokyny k organizovaniu
34. ročníka FO v šk. roku 2006/07

V

edúci krúžkov mladých filatelistov
a súťažiaci vo finále filatelistickej
olympiády dostali na záver Kongresu
mladých filatelistov v Nitre informáciu,
že 34. ročník filatelistickej olympiády
mládeže bude mať tému Zvieratá. Bližšie rozvedenie témy nie je určené. Preto
upozorňujeme na niektoré zásady alebo zmeny oproti predchádzajúcim ročníkom FO, ktoré boli prerokované na
zasadaní KM ZSF v Tepličke n/V. 7. októbra 2006.
Pokračuje organizovanie súťaže pre
kategóriu D. Prehľad vekových skupín
a počtu albumových listov v miniexponáte sa nemení. Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci vek súťažiaceho,
aký má súťažiaci 1. januára 2007, teda
v roku, kedy sa koná finále súťaže.
Z
A
B
C
D

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

1 albumový list
2 listy
2 listy
3 listy
3 listy

Počet albumových listov miniexponátu platí pre krúžkové, krajské aj celoštátne kolo (finále). Súťažiaci kategórie
Z a A si môžu pre miniexponát vybrať
rastrovanú aj nepotlačenú časť albumového listu. Súťažiaci v kategóriách B,C
a D musia pracovať na „čistej“ nepotlačenej ploche listu. Albumové listy si do
krajského kola aj finále súťažiaci môžu
priniesť vlastné, ale nesmú byť vopred
nijakým spôsobom označené! Výber
známok k téme zvierat je obmedzený
iba na slovenské (príp. české a česko-
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slovenské) známky. Prípadné použitie
iných zahraničných známok bude mať
za následok nižšie hodnotenie miniexponátu. Platí to aj pre ostatný filatelistický materiál (poštové pečiatky, výstrižky, FDC a pod.)
Celinu, celistvosť a FDC možno použiť iba v kategórii B,C a D, poštový hárček menšieho formátu a výstrižok (1 ks)
možno použiť v každej kategórii. V kategóriách Z, A môže byť text písaným
písmom, ostatné kategórie majú určené
paličkové, tlačené písmo, písací stroj,
šablónku aj PC – to však organizátori
nemôžu zaručiť, že vo vyšších kolách
zabezpečia súťažiacim počítač s tlačiarňou. Súťažiaci dostanú 1 list naviac, to
však nemá vplyv na predĺženie časového limitu, stanoveného organizátormi na mieste konania. Vo finále môže
byť toto opatrenie obmedzené. Súťažiaci použijú vlastné známky, nálepky
a pod. , nesmú mať nijakým spôsobom
označené albumové listy (usporiadanie
známok, označenie riadkov, štvorčekov
atď). Nesmú mať so sebou napísané
texty, inú literatúru ako katalógy, knihy
a podobne.
Za miniexponát je maximálne 60
bodov. Test obsahuje 20 otázok, z nich
je časť všeobecno-odborných z filatelie
a poštovníctva, menšia časť (2 – 5 otázok ) sa bude týkať témy FO, tak aby súťažiaci získal maximálne 40 bodov. Pri
teste nie je dovolené používať žiadne
poznámky.
Víťazov kategórií FO určí počet
získaných bodov. Pri rovnosti bodov
Spravodajca ZSF
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viacerých súťažiacich rozhoduje kvalitnejší miniexponát, ak je hodnotenie
rovnaké, tak predseda jury po porade
s ostatnými členmi hodnotiacej komisie určí ďalší pomocný bod.
Krúžkové kolá uskutočnia vedúci
KMF v apríli, krajské kolá budú v máji.
Pretože finále 34. ročníka FO sa uskutoční počas Kongresu MF v Ružomberku až v septembri 2007, je potrebný
kontakt vedúcich so súťažiacimi počas

prázdnin. Predpokladaný termín je na
záver víkendu 12. – 14. septembra 2007,
miesto oznámi KM ZSF a organizátor
kongresu postupujúcim z jednotlivých
regionálnych kôl olympiády. Počet súťažiacich z jedného KMF v krajskom
kole je spravidla 2, do finále postúpia
2 súťažiaci z krajských kôl. Nie je prípustné delegovať súťažiacich bez kvalifikácie v krajskom kole.
Veľa úspechov v súťaži želá KM ZSF

XXIII. Dni filatelie Slovenska
v Tepličke nad Váhom
XXIII. Dni filatelie Slovenska sa konali 7.10.2006 v Tepličke nad Váhom.
Usporiadalo ich Spoločenstvo sv. Gabriela v spolupráci so Združením klubov filatelistov Stredné Slovensko. Konali sa v priestoroch Obecného domu
v Tepličke nad Váhom. Tieto priestory
usporiadateľom pre konanie poskytol
starosta obce Teplička nad Váhom pán
Ing. Tibor Mintál, za čo organizátori srdečne ďakujú.
Program Dní filatelie Slovenska bol
rozčlenený do troch blokov. Prvý prednáškový blok sa uskutočnil v Obecnom
dome, kde bola zriadená aj poštová
priehradka s príležitostnou poštovou
pečiatkou, druhý kultúrny blok v kostole sv. Martina, a tretí spoločenský
v priestoroch Pastoračného centra.
XXIII. Dni filatelie Slovenska otvoril Ing. Jozef Vangel. Srdečne privítal
riaditeľku odboru pošty MDPaT SR
pani Ing. Jarmilu Brichtovú, vedúcu
US POFIS pani Ing. Máriu Kaducovú,
riaditeľa regionálneho Poštového centra v Žiline pána Ing. Viliama Löflera,
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GESTOR ZSF ING. JOZEF VANGEL, CSC. PRI
ZAHÁJENÍ XXIII. DNÍ FILATELIE SLOVENSKA
starostu obce Teplička nad Váhom pána
Ing. Tibora Mintála, predsedu ZSF
Doc. Ing. Ľubomíra Flocha, predsedu
Spoločenstva sv. Gabriela Mgr. Jána
Vallu, ako aj všetkých prítomných.
Prvá časť prednáškového bloku bola
venovaná spolupráci medzi Slovenskou
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MGR. JÁN VALLO PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO
VÝBORU

poštou, ZSF a Spoločenstvom sv. Gabriela. Svoje príspevky predniesli: Ing. Mária Kaducová, Doc. Ing. Ľubomír Floch
a Mgr. Ján Vallo. Príspevky boli venované hlavne oblasti rozvoja mládežníckej
filatelie. Jednotlivé vystúpenia je možné
zhrnúť do konštatovania, že je dôležité
venovať pozornosť mladej generácií,
podporovať rozvoj mládežníckej filatelie, ako aj vytvoriť jej podmienky a motivovať ju k zbieraniu známok. Na záver
tejto časti vystúpila aj pani Ing. Jarmila
Brichtová, ktorá sa plne stotožnila s názormi k rozvoju mládežníckej filatelie
a vyslovila presvedčenie, že spoločnými
silami sa podarí tento zámer uskutočniť.
Druhá časť prednáškového bloku
bola venovaná námetovej filatelii. Svoje
príspevky predniesol p. Ján Maniaček
st.: „Exponáty s kresťanskou tematikou
na výstave NITRA 2006“ a „Príležitostné poštové pečiatky s náboženskou
tematikou na Slovensku od roku 1993
do roku 2005“. Veľký ohlas medzi prítomnými vyvolal príspevok Ing. Mirka
Bachratého na tému „Hodnotenie námetových exponátov z pohľadu odbornej poroty“. Vyvolal medzi prítomnými
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nielen veľký ohlas ale aj bohatú diskusiu. Prednášajúci odpovedal a vysvetlil
mnoho otázok týkajúcich sa hodnotenia exponátov. Práve tomuto príspevku
bol venovaný značný časový priestor,
a to aj z dôvodu, že vyzvaní prednášajúci v tretej časti prednáškového bloku
svoje príspevky síce zaslali, ale z účasti
sa ospravedlnili. Organizátori pri tejto
príležitosti vydali Zborník prednášok,
ktorý bol k dispozícií všetkým účastníkom podujatia.
Po obede sa účastníci presunuli do
kostola sv. Martina, kde v Loretánskej
kaplnke si prezreli telesné pozostatky Žofie Bošňákovej s veľmi podrobným a odborným výkladom jej životného príbehu.
Súčasťou bola aj prehliadka kostola sv.
Martina. K tejto príležitosti organizátori
dali zhotoviť prítlač Žofie Bošňákovej na
personalizovaný kupón známky Devín,
o ktorý bol veľký záujem nielen medzi
účastníkmi podujatia, ale aj medzi obyvateľmi Tepličky nad Váhom.
Po prehliadke kostola sv. Martina sa
účastníci presunuli do Pastoračného centra, kde si prezreli výstavku exponátov.
Mohli vidieť historické pohľadnice Tepličky nad Váhom a priľahlých obcí, ukážky

ING. M. BACHRATÝ, PREDSEDA POROTCOV
ZSF PRI DISKUSII S MGR. F. SOPKOM
Spravodajca ZSF
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exponátov námetových, s náboženskou
tematikou, tradičnej filatelie, poštovej
histórie a pod. K dispozícii bolo aj posedenie pre neformálne rozhovory účastníkov. Výstavka exponátov bola k dispozícií už pred samotným konaním Dní
filatelie, ako aj týždeň po ňom, a prezreli
si ju nevšedným záujmom pod odborným
výkladom Mgr. Jána Vallu študenti škôl,
ako aj obyvatelia Tepličky nad Váhom.
Vyvolala značný ohlas medzi návštevníkmi. Súčasťou Dní filatelie Slovenska bolo
aj zasadnutie námetovej komisie ZSF.
Na záver by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí prispeli k úspešnému
priebehu akcie : starostovi obce Teplička
nad Váhom p. Ing. Tiborovi Mintálovi,
pani riaditeľke odboru obchodu a marketingu Slovenskej pošty a.s. PhDr. Irene Kirinovičovej, pánu riaditeľovi Re-

gionálneho poštového centra v Žiline
Ing. Viliamovi Löflerovi, pracovníčkam
pri príležitostnej poštovej priehradke
ako aj Farskému úradu v Tepličke nad
Váhom. Svojimi exponátmi na výstavku
prispeli: Ján Fundárek, Jozef Salát a Jozef Vangel z KF 53-19 Žilina a Ján Vallo
zo Spoločenstva sv. Gabriela.
XXIII. Dni filatelie sú za nami, zúčastnilo sa ich viac ako 50 účastníkov.
Prispeli nielen k ďalšiemu rozvoju filatelie ale aj k neformálnemu stretnutiu
zúčastnených a vzájomnému sa spoznaniu. XXIV. Dni filatelie sú pred nami.
O ich organizovanie požiadal Klub filatelistov Bytča. Prajem im, aby pokračovali v doterajšom trende stretávania
sa filatelistov, a aby priniesli opäť niečo
nové k rozvoju filatelie na Slovensku.
Ing. Jozef Vangel, gestor ZSF

Viete, že?
•

V júni t.r. oslávila Sekcia československých a slovenských známok
Maďarského filatelistického zväzu
20. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti vydala príležitostnú
tlač vyobrazenú na obrázku.
•

•

Dňa 20. novembra prijal Ing. Dušan
Švantner, štátny tajomník Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií
SR predsedu ZSF, Doc. Ing.Ľubomí-
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•

ra Flocha, PhD. Na informatívnom
stretnutí sa zoznámil z činnosťou
ZSF, doterajšou spoluprácou zväzu
a ministerstva, ako aj s plánmi zväzu do budúcnosti. Prisľúbil podporu
zväzových aktivít v podobe konkrétnych projektov.
Generálny
riaditeľ
Slovenskej
pošty a.s. Ing. Libor Chrást prijal 30.11.2006 predsedu zväzu na
informatívnom stretnutí, kde bol
zoznámený z činnosťou zväzu,
so spoluprácou medzi SP a.s. a ZSF
v minulosti, i s plánmi na spoluprácu v budúcnosti.
Pán Eckhart Heinrich, (Parkstr.8,
D – 80339 Munchen) z Mníchova v Nemecku hľadá partnera na
výmenu pečiatkovaných známok
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ANKETA

•

Slovenskej republiky 1939-45 a od
roku 1993. Má niekto z čitaleľov časopisu záujem?
Rakúska poštová správa oznámila, že k výstave WIPA 2008 vydá
jednotlivo tri príležitostné trojuholníkové známky. Prvá z nich už
vyšla a je na obrázku. Sútlač troch
známok bude tvoriť výstavný hárček. Rakúska pošta vydá k výstave
40 rôznych filatelistických materiálov v náklade 999 kusov. Prvých
500 abonentov získa zvláštnu prémiu. K to má záujem viac informácií nájde na web stránke výstavy

www.wipa08.at na hesle Belege
WIPA08.
(ljf)

NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ
POŠTOVÁ ZNÁMKA
A PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA ROKA 2006

Z

väz slovenských filatelistov a Slovenská pošta a.s. vyhlasujú v spolupráci s redakciou Spravodajcu ZSF
a redakciami časopisov Zberateľ, Filatelie a Poštové zvesti verejnú anketu
o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu príležitostnú pečiatku
vydanú v roku 2006. Už 14. ročník ankety, ako po uplynulé roky je organizovaný za účelom spoznať ohlas súčasnej známkovej tvorby vo filatelistickej
verejnosti doma i v zahraničí a súčasne
získať podnety a námety pre nové slovenské poštové známky.
Účastníci ankety majú odpovedať
aspoň na jednu z troch anketových
otázok.
1) Ktorú slovenskú poštovú známku
vydanú v roku 2006 považujete za
najkrajšiu?
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2) Ktorú príležitostnú pečiatku roku
2006 považujete za najkrajšiu?
3) Ktorý námet navrhujete spracovať na
slovenských známkach v budúcich
rokoch?
Na každú otázku uveďte iba jednu
odpoveď. Vaše vyjadrenie posielajte
najlepšie na poštovom lístku s uvedením
vlastnej čitateľnej adresy a podpisu na
adresu: Zväz slovenských filatelistov,
Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, najneskôr do 31. marca 2007. Lístok označte heslom ANKETA 2006. Neposielajte
odpovede na každú z otázok ankety na
samostatnom lístku. Každý účastník
ankety, ktorý odpovie aspoň na jednu
z uvedených otázok dostane od Slovenskej pošty a.s. poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky r. 2006 a bude
zaradený do žrebovania o vecné ceny.
Spravodajca ZSF

ANKETA
Vydané známky a používané pečiatky
boli priebežne reprodukované v Spravodajcovi ZSF, Zberateľovi alebo sú na
stránkach POFIS Slovenskej pošty a.s.
www.pofis.sk. Pre uľahčenie orientácie
uverejňujeme v tomto čísle Spravodajcu

ZSF produkciu príležitostných pečiatok
používaných v r. 2006. V ankete uveďte katalógové číslo známky, poradové
číslo pečiatky, prípadne dátum a poštu,
kde sa uvedená pečiatka používala, ako
aj plný názov známky resp. pečiatky.
Ing. Július Jantoš, tajomník ZSF

PRÍLEŽITOSTNÉ
PEČIATKY
Slovenskej pošty a.s.
roka 2006
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Čís.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Miesto používania
Bratislava 1
Bratislava 1
Poprad 1
Poprad 1
Trnava 2
Bratislava 1
Senica nad Myjavou 1
Dudince Kúpele
Radzovce
Košice 1
Kežmarok 1
Podolínec
Bratislava 1
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Dátum
3.2.06
10.2.06
17.2.06
24.2.06
10.3.06
10.3.06
21.3.06
24.3.06
21.4.06
30.4.06
19.5.06
19.5.06
2.6.06

Príležitostná akcia
XX. ZOH Turín 2006
Otvorenie XX. ZOH Turín 2006
Inaugurácia známky Poprad
Filatelistická výstava POPRADFILA
Kto za pravdu horí
IX. Zimné paralympijské hry
750. výročie prvej písomnej zmienky
25. ročník chodeckých pretekov na 50 km
Geologická lokalita Šomoška
Agrofila
Renesančná zvonica Kežmarok
Renesančná zvonica Podolínec
Uvedenie známky Deťom
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ANKETA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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Nitra 12
Nitra 12
Bratislava 1
Bratislava 5
Nitra 1
Bratislava 1
Autopošta Žikava
Spišská Nová Ves 1
Banská Bystrica 1
Trnava
Nitra 1
Kežmarok 1
Čierny Balog
Trenčín 4
Močenok
Tatranská Lomnica
Kráľová pri Senci
Marianka
Marianka
Dubnica nad Váhom 1
Spišská Nová Ves 3
Bratislava 36
Močenok
Slávnica
Hlohovec 1
Bratislava 35
Malacky
Nitra
Bratislava 1
Košice 1
Hlohovec 1
Trenčín
Teplička nad Váhom
Banská Bystrica 1
Bratislava 1
Banská Bystrica 1
Piešťany 1
Moravany nad Váhom
Svidník
Košice 1
Bratislava 1
Rajecká Lesná
Spišská Nová Ves 1
Močenok
Bratislava 1

7.6.06
8.6.06
9.6.06
9.6.06
10.6.06
14.6.06
16.6.06
21.6.06
23.6.06
27.6.06
4.7.06
7.7.06
8.7.06
14.7.06
24.7.06
18.8.06
18.8.06
30.8.06
8.9.06
8.9.06
9.9.06
9.9.06
9.9.06
14.9.06
16.9.06
16.9.06
16.9.06
22.9.06
27.9.06
1.10.06
6.10.06
6.10.06
7.10.06
9.10.06
9.10.06
13.10.06
20.10.06
20.10.06
27.10.06
29.10.06
2.11.06
24.11.06
2.12.06
10.12.06
18.12.06

Národná filatelistická výstava Nitra 2006
Deň Matice slovenskej Nitra 2006
15. výročie vzniku Policajného zboru
Bratislavské zberateľské dni
Najkrajšia slovenská poštová známka 2005
Fórum pedagogiky
Jubilejná výstava Fera Horniaka
BK 04 AC LB Víťaz Slov. pohára 2005
Inaugurácia známok Klenotnica múzei
Kalokagatia
Bojná - Centrum Nitrianskeho kniežatstva
Európske ľudové remeslo
Deň stromu
Bažant Pohoda
Svätý Gorazd - Sedmopočetník
Rysy 2006
Apislávia XVI. Kongres
Marianka ako ju nepoznáte
70 rokov od posviacky Krížovej cesty
250 rokov vysvätenia kostola Sv. Jakuba
Kvalifikácia ME 2007 v basketbale
České a slov. obálky prvého dňa vydania
100. výročie dychovej hudby
30. ročník navigačnej súťaže
50 rokov prevádzky v novej budove pošty
Račianske vinobranie
800. výročie prvej písomnej zmienky
Milenium Nitrianskej sídelnej kapituly
Spoločné vydanie Indonézia - Slovensko
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodná výtvarná súťaž pre deti
Slovenské Modré barety v službách mieru
XXIII. Dni filatelie Slovenska
Svetový deň pošty
Svetový deň pošty
Výstava Československá pošta
Inaugurácia Umenie - Moravianska Venuša
Inaugurácia Umenie - Moravianska Venuša
Uvedenie poštovej známky - Dezider Milly
Spomienková výstava poštových známok
100. výročie narodenia prof. Miloša Marka
Vianočná pošta
50 rokov Horskej služby Slovenský Raj
Prvá socha sv. Gorazda na Slovensku
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie
Spravodajca ZSF
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6.6.07
6.6.07
27.6.07
27.6.07
24.8.07
24.8.07
5.9.07
22.9.07
17.10.07
17.10.07
26.10.07
14.11.07
28.11.07

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Krásy našej vlasti - Kláštor Jasov
Krásy našej vlasti - Kláštor Hronský Beňadik
Bienále ilustrácií Bratislava
Bratislavský hrad
Spoločné vydanie so San Marinom
Spoločné vydanie so San Marinom
Technické pamiatky - Most Kráľová pri Senci
Klenotnica múzeí - Nitriansky evanjeliár
Umenie - Ján Želibský
Umenie - F.X. Palko
Osobnosti - Seton Watson
Vianoce 2007 - Vianočný stromček
Deň poštovej známky - Poľná pošta

Osobnosti - Terézia Vansová
Mestá - Modra
Blahoprajná známka - Kytica
Veľká noc - V. Hložník
Športová známka - Tenis
Ochrana prírody - Slovenský čuvač
Ochrana prírody - Slovenský kopov
Europa - Sto rokov skautingu
Sto rokov slovenskej ligy v Amerike
Známka deťom - Janko Hraško

Názov emisie

príl.
príl.
príl.
príl.
príl.
príl.
príl.
príl.
príl.
príl.
príl.
príl.
príl.

príl.
výplatná
výplatná
výplatná
príl.
príl.
príl.
príl.
príl.
výplatná

Druh

30
34
25
37
21
21
29
15
33
33
24
10
28

Nomin.
hodnota
19
14
*
10
16
31
31
18
22
10
26,5x44
26,5x44
27x34
44,4x30,5
44,4x30,5
44,4x30,5
38x38
26,5x44
55x45
45x55
27x34
34x27
42x28+K

27x34
23x26
23x26
27x34
27x34
44,4x30,5
44,4x30,5
44x27
27x34
27x34

Rozmery

UTL
TL
TL
UTL
UTL
TL
TL
TL

4+4
35
50
4
4
50
50
30+K

UTL
TL
TL

10
50
50

TL
TL
TL
HA

HA

1+1

50
50
50
1

Druh
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Počet
zn./TL
50
100
100
50
50

Otr/Hl
Otr/Hl
Otp
Otp
ofset
ofset
ofset

Otp/O

Otr/Hl
Otr/Hl
ofset
Otp/O

ofset
ofset
ofset

Otp /O

ofset
ofset
ofset
ofset
ofset

Tlač

Otr - rotačná oceľotlač; Otp - oceľotlač z plochých platní; Hl. - hĺbkotlač; HA - hárček; TL - tlačový list; UTL - upravený tlačový
list; O - ofset; K - kupón; Rozmery známok uvádzame vrátane perforácie; *nominálna hodnota tarify listu hmotnosti 250g

Dátum
vydania
7.2.07
7.2.07
14.2.07
15.3.07
21.3.07
18.4.07
18.4.07
2.5.07
23.5.07
30.5.07

Č.

4.12.06 Návrh EP - 2007, rozmery, tlač, nominály

EMISNÝ PLÁN SLOVENSKÝCH POŠTOVÝCH ZNÁMOK NA ROK 2007
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

SPOLOČNÉ VYDANIE
POŠTOVÝCH ZNÁMOK SLOVENSKA A INDONÉZIE

P

ozoruhodné spojenie dvoch kultúr,
pozoruhodné spojenie dvoch štátov
z rozličných strán sveta prostredníctvom poštovej známky. Tak by sa dalo
charakterizovať spoločné slovensko
–indonézske vydania známok zobrazujúcich divadelné bábky. Gašparko, obľúbená bábka detí i dospelých u nás doma
a exoticky vyzerajúca bábka Semara,
zobrazujúca staršieho brata najvyššieho
boha Guru, postavy tradičného divadla
Wayang Golek, ktoré má silnú tradíciu
nielen na Jáve ale i v celej Indonézii.

Grafickú úpravu známky a hárčeka
slovenskej i indonézskej verzie vytvoril
akad. maliar Vladislav Rostoka. Slovenskú verziu (UTL 6zn., náklad známky
200 tisíc kusov) vytlačila ofsetom tlačiareň Állani Nyomda Nyrt v Maďarsku a priehradkové listy obsahujúce 10
známok Gašparka a 10 známok Semara
v počte 300 tisíc kusov vytlačila tlačiareň
Perum Perruri v Indonézii (obr. 2). Indonézska pošta vydala známky aj v hárčekovej úprave (2 známky, náklad 50
tisíc kusov) a v neperforovanej sútlači

INAUGURUJÚCI PREDSTAVITELIA ZNÁMKY:
PHDR. I. KYRINOVIČOVÁ, ING. M. MOJŠ, EMERIA W. A. SIREGAR (ZĽAVA DOPRAVA)
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Z KLUBOV A REGIÓNOV

HORNÝ A DOLNÝ OKRAJ PRIEHRADKOVÉHO LISTU (4 X 5 ZNÁMOK) INDONÉZSKEHO VYDANIA.
CHÝBAJÚ 3 VNÚTORNÉ RADY ZNÁMOK LISTU.
VYOBRAZENIE SLOVENSKÉHO VYDANIA JE NA
DRUHEJ STRANE OBALU TOHTO ČASOPISU

štyroch hárčekov v limitovanom náklade (2006 kusov). FDC bola vydaná v náklade 7 tisíc kusov. Dve FDC slovenskej
emisie vytlačila TAB s.r.o. Bratislava
v náklade po 4 tisíc kusov. Podrobné
informácie sú na informačných letáčikoch, ktoré sú súčasťou FDC obidvoch
vydaní.
Inaugurácia známok sa uskutočnila v deň vydania 27. 9. 2006 v Bratisla-

ve a Bandungu za účasti veľvyslancov,
v Bandungu slovenského veľvyslanca
PhDr. Petra Holáska a v Bratislave s pani
Emeriou W. A. Siregar, charge d´affaires Indonézskeho veľvyslanectva. Spolu s ňou inaugurovali známku lupeňmi
kvetov Ing. Milan Mojš, štátny tajomník
Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikácií a PhDr. Irena Kyrinovičová, riaditeľka marketingu Slovenskej pošty a.s.
a zástupkyňa vydavateľa slovenských
poštových známok (obr. 1). Bratislavská
inaugurácia bola nielen predstavením
známky, ale i silným kultúrnym zážitkom, ktoré umocnilo vystúpenie umelkýň z Indonézie, ktoré predviedli ukážky
indonézskych tancov za sprievodu tradičných indonézskych hudobných nástrojov. Majster bábkového umenia a majiteľ
bábky pán Anton Anderle nám predstavil Gašparka, toho vtipného a šikovného
šibala, ako si ho pamätáme z detských
čias. Jeho ruky a hlas oživili drevenú bábku, urobil z nej živú bytosť, ktorá nám
poskytla nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme majster Anderle, ďakujeme indonézskym umelcom za krásny zážitok.
Ľubomír Floch

Medzinárodný vojenský výstup
na Kriváň

D

ňa 26.augusta 2006 sa uskutočnil XI. ročník medzinárodného
vojenského výstupu na Kriváň. Podujatie pripravil Zväz vojakov SR a MO
SR, GŠ OS SR a regrutačné strediská
Banská Bystrica, Prešov a Žilina. Na
výstupe sa zúčastnilo 475 účastníkov
zo šiestich krajín. Regrutačné stredisko zo Žiliny vynieslo na Kriváň líst2006 / 4

ky poľnej pošty s prítlačou a logom
Profesionálna armáda v modrej farbe
a kašetom červenej farby s textom:
XI. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO
VOJENSKÉHO VÝSTUPU NA KRIVÁŇ / REGRUTAČNÉ STREDISKO PREŠOV / STANICA POĽNEJ
POŠTY / KRIVÁŇ / 2494 m.n.m. /
26.8.2006 a s kašetom s tým istým
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Z KLUBOV A REGIÓNOV
textom, len namiesto
regrutačného
strediska Prešov bol text
... / REGRUTAČNÉ
STREDISKO BANSKÁ
BYSTRICA / STANICA POĽNEJ POŠTY /
ŠTRBSKÉ PLESO / ....
Pošta Štrbské Pleso
lístky poľnej pošty pečiatkovala dennou pečiatkou 059 85 ŠTRBSKÉ PLESO / 26.-8.06
a pečiatkou modrej
farby s textom: POŠTA / najvyššie
položená pošta / v SR 1337 m. n. m. /
059 85 Štrbské Pleso. Okrem príslušníkov OS SR sa na výstupe zúčastnili
aj vojaci z Českej republiky, Poľska,

Maďarska, Nemecka a USA, ktorej
vlajku na Kriváň vyniesol vojenský
pridelenec USA v Bratislave. Každý
účastník obdržal lístok poľnej pošty
a diplom.
- Ký -

Mesiac október,
mesiac úcty k starším

D

ňa 12. októbra 2006 sa v KS Dlhé
Hony Trenčín uskutočnilo kultúrno-spoločenské stretnutie s dôchodcami pri príležitosti „Mesiaca úcty
k starším“. Podujatie pripravila Jednota
dôchodcov na Slovensku, okresná organizácia Trenčín v spolupráci s Klubom
vojenských veteránov Trenčín, Mestským úradom Trenčín a VÚC Trenčín.
Pre účastníkov bol pripravený kultúrny
program, návšteva Trenčianskeho hradu, Galérie M. A. Bazovského, pamätihodnosti mesta Trenčín a výstavy „Slovenské Modré barety v službe mieru“.
Pri tejto príležitosti Jednota dôchodcov
na Slovensku udelila vyznamenanie III.
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stupňa Jozefovi Korenému za dlhodobú
dobrovoľnú prácu v prospech starších
občanov prípravou a realizáciou výstav „Od Kórei po Cyprus“, „Naša cesta do NATO“, „50. výročie DKNŠ 1953
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– 2003“, „60. výročie oslobodenia“ s exponátom „II. svetová vojna v zrkadle
poštových dokumentov“, „60. výročie
SNP“ s exponátom „Na večnú slávu synov Francúzska“, ktorý bol vystavený

aj v Sklabini a vo Vrútkach, ako aj výstavu „100. rokov futbalu v Trenčíne“, aj
prednášku o filatelii v rámci Akadémie
tretieho veku.
- Ký -

Viliam Gaál – 60 rokov

V

ýznamného životného
jubilea 60 rokov sa dožil
dlhoročný filatelista, výtvarník a významný propagátor
filatelistického života východoslovenského regiónu Viliam Gaál. Narodil sa 7. septembra 1946 v Sučanoch
okres Martin. Stredoškolské
vzdelanie získal na SPTŠ
v Mošovciach. Od roku 1968
pracoval v rôznych reklamno-propagačných podnikoch v Martine, Nitre a Košiciach.
Je dlhoročným členom Klubu filatelistov 54 – 01 Košice. Od februára 1975,
keď sa zriadil propagačný odbor, ktorého sa stal vedúcim, je systematicky
aktívnym a mimoriadne plodným pracovníkom na tomto poli. Okrem práce
pri rôznych filatelistických výstavách
a podujatiach, kde je kľúčovou postavou na úseku propagácie, sústavne bol
a dodnes je náš jubilant poverovaný
prípravou i vyhotovovaním návrhov
príležitostných poštových pečiatok,
tzv. neúradných prítlačí na poštové
lístky a obálky, pamätné listy, diplomy
a čestné uznania, ktoré sa realizujú
v spolupráci s organizátormi podujatí
a tiež s partnerskými a spolupracujúcimi organizátormi klubu filatelistov. Do
tohto roku bolo z návrhov pána Viliama
Gaála zrealizovaných 70 príležitost2006 / 4

ných poštových pečiatok,
tri štočky do strojových
pečiatok, 15 kašetových
pečiatok, 37 druhov rôznych diplomov a čestných
uznaní pre vystavovateľov.
Prítlačí bolo vydaných 467
položiek. Všetky tieto materiály sú katalogizované.
Všeobecne je známa aj jeho
publikačná činnosť hlavne
v časopise Zberateľ. Je dlhoročným členom výboru KF 54 – 01 Košice. Medzi
jeho zberateľské záujmy patria poštové
známky, celiny a celistvosti Španielska,
Indie, Austrálie a ostrovy Oceánie, Talianska a v poslednej dobe aj Vatikánu
a známky Rádu maltézskych rytierov.
Venuje sa ďalej aj propagačným výstavným exponátom: Košické príležitostné
tlače, Austrália a Oceánia, India – boj
za slobodu a nezávislosť. Je držiteľom
zlatého Čestného odznaku ZSF a ďalších zväzových vyznamenaní.
Pri tomto životnom jubileu ďakujeme nášmu jubilantovi za jeho aktívnu
prácu na poli ZSF, zvlášť v oblasti propagačnej, tvorby výtvarných návrhov
pri príležitosti filatelistických výstav
i podujatí a do ďalších rokov prajeme
dobré zdravie, osobnú pohodu, jemu
príznačnú tvorivosť a radosť z našej
spoločnej záľuby – filatelie.
Výbor KF 54 – 01 Košice
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Jubileum Dr. Severína Zrubca

J

edna z najvýznamnejších
osobností z novodobej slovenskej filatelie, Dr. Severín
Zrubec, sa tohto roku dožíva
významného životného jubilea – 85. výročia narodenia.
Predstaviť Dr. Zrubca v tomto
krátkom článku je skoro nemožné. Jeho aktivity zasiahli
do takmer všetkých oblastí
filatelie. Ako vystavovateľ
so svojim svetovo známym exponátom
„Dnes sa točia rotačky“ vytýčil smer
v rozvoji modernej námetovej filatelii
a ukázal možnosti využitia rôznorodého
filatelistického i nefilatelistického materiálu pri tvorbe exponátu. Tieto svoje
praktické poznatky využíval aj ako porotca FIP. Jeho najväčším prínosom pre
slovenskú filateliu bolo jeho neutíchajúce úsilie o povznesenie organizovanej
filatelie na Slovensku, ktoré vyvrcholilo založením Zväzu slovenských filatelistov v roku 1969 na zjazde v Sliači.

Na dve funkčné obdobia
sa stáva jeho predsedom
a potom podpredsedom.
Za jeho pôsobnosti ZSF
sa plne etabluje medzi vyspelé svetové filatelistické organizácie. Aj vďaka
jeho medzinárodným aktivitám získala slovenská
filatélia dobré meno v zahraničí. Dr. Zrubec nezaostáva ani v publikačnej oblasti. Okrem
článkov týkajúcich sa zväzového života
publikuje aj odborné články zamerané
na námetovú filateliu.
To je len veľmi stručná charakteristika filatelistických aktivít nášho oslávenca.
Želáme mu do ďalších rokoch veľa
šťastia, zdravia, osobnej pohody, veľa
filatelistických radostí, ako aj veľa tvorivých nápadov v jeho básnickej tvorbe,
ktorej sa v tejto dobe intenzívne venuje.
Redakcia Spravodajcu

Zomrel Eugen Farbaky

E

len na najvýraznejšie dátumy. Však od
tohto termínu v ňom nepretržite pracoval, pričom do roku 2001 ako aktívny
predseda a až do svojej smrti ako čestný predseda. Že išlo o príkladnú prácu
svedčia ďalšie údaje z klubovej kroniky. Pri významných výročiach mesta
pripravoval s členmi klubu pravidelné
príležitostné výstavy, čo je najlepšia
propagácia filatelie. Sám ako špecialista na egyptské známky za zúčastňoval na viacerých domácich i zahraničných výstavách. Publikoval množstvo
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ugen Farbaky, diplomovaný technik, obetavý dlhoročný funkcionár
organizovanej filatelie na Slovensku,
najstarší člen KF 53 – 05 v Martine, zomrel dňa 24. septembra 2006 vo veku
91 rokov.
Jeden z nestorov našej filatelie patril
k aktívnym funkcionárom martinského klubu filatelistov od roku 1958, kedy
je v klubovej kronike uvádzaný už ako
jeho predseda. Iste to bolo o niekoľko
rokov skôr, kedy do neho vstúpil, ale
pri jeho aktivite sa musíme zamerať

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
propagačných článkov v dennej tlači
i odborných zborníkoch. Pracoval ako
delegát Federácie československých
filatelistov na medzištátnych podujatiach európskych filatelistov. Jeho
snaženia nakoniec boli ocenené v roku
1972, kedy prevzal na zasadnutí ÚV
ZSF putovný bronzový pohár za najaktívnejší klub filatelistov na Slovensku.
Toto ocenenie potom v ďalších rokoch
klub dostal ešte dvakrát. Z toho obdobia všetky snaženia môžeme vyčítať aj
z hodnotenia ZSF v Bratislave, kedy pri
príležitosti jeho šesťdesiatin mu v pozdravnom liste okrem iného napísali:
... Oveľa viac ako inokedy pripomíname si v týchto dňoch Tvoju nezištnú
a obetavú dlhoročnú prácu, ktorú si
vykonal pre rozvoj slovenskej a československej filatelie v jej ústredných
orgánoch .... Dňa 4. novembra 1975 mu
bol pri tej príležitosti udelený čestný

titul a medaila „Zaslúžilý pracovník vo
filatelii“ s právom nosiť Čestný odznak
SČSF. Od roku 1976 pracoval ako predseda Ústrednej revíznej komisie SČSF.
V neskoršom roku 1978 prebehla najväčšia akcia v dejinách československej
filatelie – Svetová výstava poštových
známok PRAGA 1978 a Eugen Farbaky
pracoval počas jej trvania v orgánoch
výstavy. Všetky svoje poznatky z týchto veľkých zážitkov si nenechával pre
seba, ale podelil sa s nimi s ostatnými
členmi domáceho klubu. Žiaľ toto nám
už bude navždy chýbať.
S významným predstaviteľom slovenskej i československej filatelie sme
sa rozlúčili v Dome smútku pri Národnom cintoríne v Martine dňa 27. septembra 2006.
Česť jeho pamiatke.
Výbor KF 53 – 05 v Martine

Náš rov

D

ňa 22. novembra 2006
zomrel po dlhej ťažkej
chorobe vo veku 79 rokov
pplk. v.v. Miloslav Horálek,
rodák z Ráječka na Morave. Bol dlhoročným členom
Klubu filatelistov 52 – 19 pri
KaMC OS SR Trenčín.
V rokoch 1964 a 1967
stál pri obnovení výstavnej
činnosti v Trenčíne keď sa
uskutočnili oblastné výstavy, kde v organizačných výboroch pracoval ako
člen výstavného odboru. V roku 1972
na Oblastnej výstave Trenčín ´72 bol
vedúcim spoločenského odboru. Na výstave Laugaricio ´94 usporiadanej k 50.
2006 / 4

výročiu SNP bol členom výstavného odboru. Členom
organizačného výboru bol
aj pri XIV. Dňoch filatelie
Slovenska roku 1997. Členom výstavného odboru
bol aj pri výstave Laugaricio 2000, na Krajskej filatelistickej výstave Laugaricio
2003 bol členom filatelistického odboru.
Svoju zberateľskú činnosť zameral
na poštové známky Československa,
Českej a Slovenskej republiky. Vytvoril
exponát „Revolučné a bojové tradície
ČSĽA“ a „Bojové tradície ČSĽA“. Vystavoval na výstave „60. výročie I. sloven-
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INZERCIA
skej výstavy poštových známok“ roku
1988. V roku 1993 na výstave Laugaricio ´93 a roku 1994 pri príležitosti 50.
výročia SNP na výstave Laugaricio ´94.
Tento exponát neustále prepracovával
a dopĺňal o nové filatelistické materiály
k tejto téme. Vystavil ho aj na výstavách
Laugaricio ´98, Laugaricio 2000 a Laugaricio 2003.
Zväz slovenských filatelistov ocenil
jeho dlhoročnú aktívnu činnosť v klube
a v roku 1989 mu udelil medailu 20. výročia ZSF a v roku 2002 mu ZSF udelil
zlatý Čestný odznak. Klub opäť stratil
aktívneho člena. Milý Mirko, ďakujem

Ti v mene výboru klubu i v mene svojom za priateľstvo, spoluprácu, ktorú
si odvádzal pri podujatiach, ktoré klub
organizoval.
So zosnulým sa na cintoríne v Trenčíne 24. novembra 2006 rozlúčil genmjr.
v. v. Ing. Rudolf Tvaroška – čestný predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín. Kyticu kvetov k rakve zosnulého
položili za KF 52 – 19 Jozef Vacek, podpredseda KF a Jozef Korený.
Česť Tvojej práci, česť Tvojej pamiatke.
Jozef Korený
čestný predseda KF

- viete, že naši kolegovia filokatisti
sa môžu na Vianoce potešiť peknému
darčeku.
Vydavateľstvo JADRO vydalo krásnu publikáciu Kežmarok - Okom dejín
v ktorej je na kvalitnom papieri vyobrazené množstvo starých pohľadníc s historického mesta Kežmarok.
Pohľadnice sú doplnené súčasnými
zábermi tých istých miest.
Nezberatelia si v knihe môžu prečítať zaujímavé príbehy z histórie mesta.

INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom,
budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike „Hľadáme a ponúkame“ uverejňujeme inzerciu členov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden
inzerát na člena. Obchodné subjekty majú prvý inzerát bezplatne, pri ďalších podľa dohody. Inzercia môže byť v textovej i v grafickej forme zaslaná elektronicky
alebo na elektronickom nosiči na sekretariát ZSF. Redakcia si vyhradzuje právo

rozhodnúť o mieste uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.
Stredisko novinkovej služby ZSF
ponúka členom ZSF nepredané zásoby
známok (čisté i pečiatkované) a výrob-
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kov SP a.s. POFIS (FDC, ZZ, CM, nálepné listy) za nominálne ceny. Zoznam
zašleme na požiadanie.
Spravodajca ZSF

Známková tvorba Slovenskej republiky 2006 - IV. štvrťrok

2006, 24. 11. * Deň poštovej známky
– Jozef Cincík * príležitostná známka *
N: P. Augustovič * OF Állami Nyomda,
Maďarsko * PL 50 ZP, TF ? PL * papier
–oz– * Z 131/4 : 121/2 * FDC OF TAB *
náklad: 300 tis.

Dr. Jozef G. Cincík (1909-1992) – scénograf, výtvarník a kunsthistorik, ukážky známok emisie „Kniežatá“
z roku 1944

388
388 FDC
388 NL

19 Sk viacfarebná ......................19,.....................................................38,.....................................................24,-

Titulná strana (zľava doprava)
Emisia Krásy vlasti
Kláštor Jasov: *30 Sk
Výt. návrh: doc. Igor Benca, akad. maliar
Rytina: František Horniak
Kláštor Hronský Beňadik *34 Sk
Výt. návrh: Karol Felix, akad. maliar
Rytina: František Horniak
Emisia Ochrana prírody
Slovenský čuvač *31 Sk
Slovenský kopov *31 SK
Výt. návrh: Vladimír Machaj, akad. maliar
Rytina: Rudolf Cigánik, akad. maliar
*Nominálne hodnoty na výtvarných
návrhoch sa líšia od aktuálnych hodnôt.

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.

