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Známková tvorba Slovenskej republiky 2007 - I. štvrťrok

2007, 7. 2. * Terézia Vansová (Osobnosti) 
* príležitostná známka * N: Z. Brázdil 
* OF Állami Nyomda, Maďarsko * PL: 
50 ZP, TF: ? PL * papier –bp– s luminis-
cenčnými vláknami * HZ 11* FDC N: 
Z. Brázdil, R: V. Ondrejička, OTp TAB * 
náklad 500 tis.

Terézia Vansová (1857-1942), spisovateľka

389 19 Sk viacfarebná ...........................
19,-

389 FDC  ......................................................
38,-

2007, 7. 2. * Modra (Mestá) * výplatná 
známka * N: M. Kellenberger * OF Ál-
lami Nyomda, Maďarsko * PL: 100 ZP, 
TF: ? PL * papier –bp– s luminiscenč-
nými vláknami * HZ 12 : 11 1 / 2 * FDC 
nebola vydaná * náklad 1 mil.

2007, 15. 3. * Veľká noc 2007 * výplatná 
známka * GÚ: Ľ. Krátky * OF Állami 
Nyomda, Maďarsko * PL 50 ZP, TF: ? PL 
* papier –bp– s luminiscenčnými vlák-
nami * HZ 11 * FDC nebola vydaná * 
náklad 2,5 mil

V. Hložník (1919-1997): Ukrižovanie, 1976

392 10 Sk viacfarebná ......................10,-

392 CM  .................................................21,-

392 ZZ  ...............................................100,-

Modra

390 14 Sk viacfarebná ...........................
14,-

2007, 14. 2. * Blahoprajná známka - Ky-
tica * výplatná známka * N: S. Patúcová 
* OF Állami Nyomda, Maďarsko * PL: 
100 ZP, TF: ? PL * papier –bp– s lumi-
niscenčnými vláknami * HZ 12 : 11 1 / 2 
* FDC nebola vydaná * náklad 10 mil.

Kytica

391 T2 50 g (10 Sk) viacfarebná .............
10,-
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ÚVODNÍK

Milí čitatelia, rok 2006 je 
už minulosťou, tak ako 

aj IX. ročník nášho Spravo-
dajcu. Môžeme sa preto sme-
lo dať do jeho bilancie, aby 
sme sa poučili z jeho nedos-
tatkov a vytvorili lepšiu pers-
pektívu pre jeho súčasný, už 
X. ročník.

Že Spravodajca nie je ne-
jaká hviezdička na poli fila-

Bilancie a perspektívy
určite zaregistrovali vo svo-
jich kluboch filatelistov, aj 
náš Spravodajca bude lade-
ný v tomto duchu. O výs-
ledkoch valného zhromaž-
denia ZSF, ktoré sa bude 
konať na jeseň, chceme Vás 
informovať v mimoriad-
nom čísle, hneď po usku-
točnení zasadania tohto 
najvyššieho orgánu ZSF.

telistickej publicistiky, ktorá zažiari 
a zhasne, svedčí aj jeho vyše 30 vyda-
ných čísiel.

Ale vráťme sa k bilancii IX. roční-
ka. Celkové zhodnotenie Spravodajcu 
2006 nechám na Vás, milí čitatelia. 
Určite nie všetko sa nám podarilo tak, 
ako sme si to priali. Aj keď o sloven-
skej známke sme uviedli veľmi kva-
litné príspevky z pera renomovaných 
filatelistov zaoberajúcich sa sloven-
skou známkou, nepodarilo sa nám 
zaviesť pravidelné rubriky informu-
júce o známkach našich susedov, či 
už českých, maďarských, rakúskych, 
poľských, ukrajinských či nemec-
kých. Tiež sme sa nevyhli duplicit-
nému uvedeniu niektorých článkov, 
uverejnených v iných filatelistických 
časopisoch. Sem tam nás potrápil aj 
tlačiarenský škriatok. A práve tieto ne-
duhy chceme určite odstrániť v tomto 
novom ročníku.

Obsahová osnova ročníka bude vy-
chádzať z projektu Spravodajca 2007 
– verzia B, ktorý bol 9. decembra 2006 
odsúhlasený Radou ZSF. Keďže rok 2007 
je pre ZSF rokom „volebným“, ako ste už 

Prvé tohtoročné číslo je venované 
publikačnej činnosti ZSF. Okrem iné-
ho je v ňom komplexné zhodnotenie 
ostatných dvoch ročníkov Spravodajcu. 
Druhé číslo má byť venované slovenskej 
známkovej tvorbe v roku 2006, tretie 
nám priblíži výsledky a závery regionál-
nych valných zhromaždení ZKF a vo 
štvrtom čísle by mám malo nové vedenie 
ZSF predstaviť svoju perspektívu apliká-
cie záverov valného zhromaždenia ZSF 
do praktického fungovania ZSF.

Určitou zmenou vo vydávaní Spra-
vodajcu od tohto ročníka bude vytvo-
renie jeho pravidelnej prílohy „Naša 
mládež“. Bude to vnútorná osemstrana, 
samostatne číslovaná, venovaná krúž-
kom mladých filatelistov. Bude nielen 
sledovať dianie v KMF, ale aj aktívne 
radiť vedúcim KMF a samotným mlá-
dežníkom, ako „robiť“ v modernom du-
chu mládežnícku filateliu, ktorá svojim 
obsahom zaujme mladých filatelistov 
a stane sa nielen ich zábavou, ale aj 
zdrojom poučenia. Ďalším našim res-
tom z minulosti je vytvorenie indexu 
nášho periodika, ako autorského, tak 
aj tematického. Chceme ho vytvoriť zo 
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koniec roka 2006 bol význam-
ný tým, že na tradičnú oslavu 
Dňa slovenskej známky a fila-
telie zavítali najvyšší predsta-
vitelia rezortu dopravy, pôšt 
a telekomunikácií i Slovenskej 
pošty. Ako pamätník väčšiny 
podujatí tohto druhu viem, 
že sa to nestávalo často. Sme 
vďační predstaviteľom vrcho-
lových inštitúcií, že poctili 

Milí priatelia filatelisti,
zväz iným zberateľským 
organizáciám, občianskej 
verejnosti a predstavíme 
filateliu ako krásnu a zau-
jímavú záľubu. Pripravuje-
me ich tak, aby sme sa tam 
cítili dobre a boli hrdí, že 
patríme k nášmu zväzu. 
Isto k tomu prispeje sláv-
nostné vyhlásenie výsled-
kov Ankety o najkrajšiu 

slávnostné stretnutie svojou prítomnos-
ťou. Na webovej stránke Zväzu sa mô-
žete dozvedieť viac.

Prvý štvrťrok nového roka sa nie-
sol v znamení vyjednávania o Zmluve 
o spolupráci so Slovenskou poštou a.s. 
Pred niekoľkými dňami bola podpísaná 
spolu s kúpno-predajnou zmluvou a nič 
už nebráni tomu, aby sme vyzdvihli no-
vinky slovenských poštových známok 
a rozposlali ich klubom. Prepáčte, trvalo 
to dlhšie ako sme očakávali, ale faktory, 
ktoré to spôsobili, sme nevedeli ovplyv-
niť. Medzitým vyšli štyri vydarené 
známky, môžeme sa nimi potešiť naraz. 

Krátka rekapitulácia 
Pripravujeme našu účasť na IV. Brati-

slavských zberateľských dňoch v dňoch 
8. a 9. júna na výstavisku Incheba Expo 
v Bratislave. Budú i fórom, kde sa usku-
toční II. Deň otvorených dverí ZSF. Po 
vlaňajšej premiére sa pokúsime zno-
va vytvoriť prostredie, kde otvoríme 

známku a príležitostnú pečiatku a malá 
výstavka prezentujúca našu činnosť. 
V našom stánku budú zväzoví znalci 
a funkcionári k dispozícii svojim čle-
nom i prípadným iným záujemcom.

8. júna predstavíme Členskú prémiu 
za rok 2006. Je koncipovaná ako Pamät-
ný list k VIII. valnému zhromaždeniu, 
ktoré sa uskutoční v októbri t.r. v Bra-
tislave. Pamätný list bude obsahovať 
jednu známku Devín s kupónom po-
tlačeným logom ZSF, vytrhnutú z upra-
veného tlačového listu. Slovenská poš-
ta, a.s. ju poskytne ako jej príspevok 
k členskej prémii za zvyčajných pod-
mienok. Som presvedčený, že sa Vám 
členská prémia bude páčiť. 

Aký zväz skutočne 
chceme?

V minulom čísle som položil túto 
otázku. Asi sa na ňu ťažko odpovedá. 
Zatiaľ som nedostal ani jednu odpoveď. 
Neverím, že v našej organizácii chýbajú 

všetkých desiatich ročníkov, aby uľah-
čil čitateľovi orientáciu vo všetkých do-
siaľ vydaných číslach Spravodajcu.

Veríme, že tieto avízované aktivity sa 
nám podarí realizovať a náš Spravodajca 
urobí znovu kvalitatívny krok vpred.

Zdeněk Baliga, vedúci redaktor
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nápady. Isto driemu vo Vás myšlienky, 
ktoré treba vysloviť, a potom, keď do-
zrejú v diskusii, treba ich dať na papier. 
Očakávam ďalej Vaše ohlasy, lebo len 
tak budem vedieť, či máme rovnaké vi-
denie problémov. Najneskôr do konca 
júna musíme vedieť odpoveď. Najhor-
šia chyba by bola, ak by sme očakávali, 
že naše problémy sa „nejako“ vyriešia. 
Všetci vieme, že samy sa nevyriešia. 
Nechcem opakovať to, čo som napísal 
v predošlom čísle nášho časopisu, skôr 
chcem pridať niektoré ďalšie svoje po-
strehy k tejto téme. Držím prst na tepe 
Zväzu takmer desať rokov. Nastúpil 
som do funkcie v čase, keď Zväz prechá-
dzal búrlivými diskusiami, riešil vážne 
finančné otázky, hľadali sme svoju tvár 
a postavenie v občianskej spoločnosti 
v nových podmienkach. Tep bol nieke-
dy nielen veľmi rýchly, ale menil aj svoj 
rytmus a určiť presnú diagnózu bolo 
zložité, tak ako boli zložité vzťahy vo 
Zväze. Chýbali financie, zanikol zväzo-
vý časopis, bolo treba šetriť a stotožniť 
sa s myšlienkou, že už nie sme štátom 
dotovanou organizáciou. A bolo zrejmé, 
že čo si nedáme sami sebe, nebudeme 
mať. Ďalšie financie sa dali získať len 
zvýšením členského alebo od spon-
zorov. Vášnivo sa diskutovalo či 20 Sk 
nie je priveľkým zvýšením členského. 
Úsmevné, pravda? Podarilo sa nám zís-
kať prajného sponzora. Začali sme vy-
dávať časopis, ktorý sa postupne dostal 
do dnešnej, graficky a obsahovo príťaž-
livej podoby. Urobili sme niekoľko pek-
ných výstav a vydali niekoľko pekných 
a zaujímavých publikácií. Zdalo by sa, 
že všetko je tak ako má byť. 

Často počujem otázku od mnohých 
členov i funkcionárov. Čo mi Zväz dáva, 

prečo mám byť jeho členom? Je to legi-
tímna otázka. A práve táto otázka mi 
indikuje, že nie je všetko v poriadku 
v chápaní poslania Zväzu. Tvrdia, „no-
vinky známok si môžem kúpiť i na pošte 
a o ostatné nemám záujem“. Skutočne 
sme len distribútori noviniek sloven-
ských poštových známok a výrobkov 
Slovenskej pošty? Pýtam sa: Nemáte zá-
ujem prísť raz za nejaký čas na miesto, 
kde nájdete ľudí s rovnakým záujmom, 
kde si kúpite čo potrebujete, alebo vy-
meníte svoje prebytky? Nemáte záujem 
prečítať si filatelistické informácie, alebo 
mať možnosť niekoho sa opýtať, povedz 
mi, čo si myslíš o tejto známke, celistvos-
ti, je pravá? Nemáte záujem vystaviť svoj 
exponát na filatelistickej výstave s hod-
notiacou porotou, alebo ísť na inaugurá-
ciu známky a mať pocit, že prostredníc-
tvom svojej organizácie som bol pri jej 
zrode? Alebo, pri počúvaní rozhlasu či 
pozeraní televízie, keď sa hovorí o filate-
lii, nechcete mať príjemný pocit, že ho-
voria o mojej záľube, že i ja patrím medzi 
filatelistov? A možno sú i ďalšie otázky, 
ktoré som nevyslovil. Ak nemáte žiadnu 
z týchto potrieb, asi nepotrebujete Zväz. 
Ale ak áno, musíte poznať aj druhú stra-
nu mince. Niekto všetko spomínané pre 
nás zabezpečuje a to stojí čas aj financie. 
A ľudia, čo to zabezpečujú na klubo-
vej, regionálnej alebo celoštátnej úrov-
ni potrebujú aspoň tie financie, od nás 
pre nás. Zadarmo nám nikto nič nedá. 
Mohlo by sa zdať, že celá naša činnosť je 
závislá len od financií. Možno venujeme 
príliš veľa času peniazom a čakáme, že 
všetky choroby našej organizácie vyrieši 
ich dostatok. Bojím sa, že to tak nie je. 
Všetci máme v svojej povahe rys, že rad-
šej prijímame ako dávame. A keď v or-
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ganizácii nastane stav, že výrazne viac 
členov čaká, čo dostane, než je tých, čo 
chcú nezištne dávať, dostávame sa do 
stavu v akom náš Zväz je. Je to výrazný 
rys celej našej občianskej spoločnosti, 
ktorá si postavila na prvé miesto ekono-
mické priority, a preto sa nedivme, že sa 
s tým stretávame i v našej organizácii. 
Filatelisti sú takí istí ľudia z mäsa a kostí 
ako ostatní, prečo by mali byť iní. Fak-
tom je, že nám chýbajú nezištní organi-
zátori, ľudia ochotní bezplatne venovať 
svoj voľný čas v prospech celku. Niekto 
sa môže opýtať, prečo by to mali robiť? Je 
to tiež legitímna otázka. 

Mnoho aktivít, ktoré si dávame sami 
sebe, sme nikdy finančne nevyčísľovali 
a vzniklo zdanie, že vieme naše akcie 
uskutočňovať veľmi lacno. Teraz s úbyt-
kom filatelistov filantropov musíme za 
všetko, čo si neurobíme sami, platiť. Je 
preto pochopiteľné, že treba každému 
členovi povedať, my to musíme zaplatiť, 
nikto to za nás neurobí.

Čísla v účtovnom denníku roka 2006 
hovoria jasnou rečou. Rozdiel medzi 
príjmami z členského a vitálnymi funk-
ciami Zväzu je očividný. Časť rozdielu 
sme vyrovnali z mimoriadneho prís-
pevku od členov, časť sme si požičali. 
Účtovnícky povedané, žili sme na dlh, 
aj keď sme formálne mali vyrovnaný 
rozpočet. Ak bude v roku v 2007 podľa 
očakávania 8%-ný úbytok členov a po-
mer pracovne činných členov k dôchod-
com sa podstatne nezmení, môžeme po-
čítať s príjmami z členského okolo 390 
tisíc Sk a vitálne funkcie odhadujeme 
na 540 tisíc Sk. Nepoznám ešte výsled-
ky príjmov z členského za tento rok, ale 
je zrejmé, že niektoré kluby sa s platbou 
príliš neponáhľajú. Čísla nepustia, je tu 

evidentný rozdiel medzi zdrojmi a po-
trebami. Znovu žijeme na dlh. A tento 
rok po prvý raz máme sponzorské pe-
niaze určené len na konkrétne projek-
ty. Na prevádzku Zväzu budeme mať 
len to, čo si dáme sami. Je zrejmé, že 
treba podstatne zvýšiť členské príspev-
ky, i keď sa nám to nepáči. Stojíme pred 
rovnakým problémom ako v rokoch 
1998 a 2001, len sa jedná o vyššiu sumu. 
Zvýšenie členského musí pokryť scho-
dok a potreby ďalších rokov. Otázkou 
tiež ostáva, ako sumu rozdelíme medzi 
ekonomicky činných a penzionovaných 
členov. Alebo, či vôbec zachováme prin-
cíp sociálnej solidarity tak, ako doteraz. 
Som zvedavý, koľko členov je ochot-
ných zriecť sa povedzme jedného piva 
mesačne v prospech svojej organizácie. 
Čo myslíte priatelia? 

Na potrebu zvýšenia členského je 
vo všeobecnosti negatívna odozva, ale 
znova opakujem, ak chceme Zväz v te-
rajšej podobe jeho chod si musí členská 
základňa zaplatiť. Prostriedky z vlast-
nej činnosti sú minimálne, a to čo dá-
vajú členovia a naši priaznivci darom 
prostredníctvom 2% daní náš problém 
nerieši. Musím dokonca navrhnúť nie-
len podstatné zvýšenie členského, ale aj 
aby výšku členského v budúcnosti ne-
určovalo valné zhromaždenie, ale Rada 
zväzu podľa aktuálnej potreby a teda je 
potrebné novelizovať stanovy Zväzu. 
Považujem to za nevyhnutné, aby bol 
Zväz akcieschopný v zmysle platných 
stanov. Nemám vôbec potešenie z toho, 
že som to musel vysloviť a napísať. Je 
to veľká česť, ale i zodpovednosť byť 
predsedom. Povinnosťou predsedu je 
hovoriť aj nepríjemné a nepopulárne 
veci. Povzbudzujem všetkých, ktorí 
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Rada ZSF prejednala jednotlivé body 
programu s týmito závermi:

A) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu o kontrole uznesení z pred-

chádzajúcich zasadaní Rady ZSF
2) Správu o hospodárení a plnení roz-

počtu a stave členskej základne 
k 30.11. 2006

3) Vyhodnotenie plnenia Zmluvy 
o spolupráci so Slovenskou poštou, 
a.s. za rok 2006

4) Návrh Zmluvy o spolupráci so Slo-
venskou poštou, a.s. na rok 2007

5) Správu o príprave valného zhromaž-
denia ZSF v roku 2007

6) Písomnú informáciu o Kongrese 
a Rade FEPA (Dr. Osuský)

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF

konaného dňa 9. decembra 2006 v Bratislave

7) Písomnú informáciu o Kongrese FIP 
(Dr. Jankovič) 

8) Komplexný projekt rozvoja mládež-
níckej filatelie na Slovensku

9) Prípravu projektov ZSF na rok 2007
10) Informáciu o príprave Dňa sloven-

skej poštovej známky 18.12.2006
11) Projekt Ing. Bachratého na uspo-

riadanie Slovensko-poľskej výstavy 
Bratislava 2007

12) Projekt filatelistickej výstavy Ru-
žomberok 2007

B) SCHVAĽUJE
1) Pozastavenie činnosti klubom filate-

listov, ktoré nezaplatili členské prís-
pevky v roku 2006 podľa zoznamu 
uvedeného v zápisnici.

majú svoju víziu chodu Zväzu. Zverej-
nite svoj program na valných zhromaž-
deniach regiónov a oboznámte s ním 
delegátov regiónu i delegátov valného 
zhromaždenia. Neočakávajme, že práve 
počas jednania valného zhromaždenia 
vysloví niekto nejaký spásny nápad, 
ktorý vyrieši naše problémy. Nebudem 
kandidovať na funkciu predsedu, aby 
som uvoľnil priestor pre tých, čo majú 
inú víziu chodu našej organizácie, čo sú 
ochotní postaviť sa na čelo zväzu a pri-
jať za to zodpovednosť. Očakávam, že 
i na úrovni regiónov zodpovední funk-
cionári ZKF urobia analýzu činnosti 
a navrhnú akou cestou pôjdu kluby 
v regiónoch v ďalšom funkčnom obdo-

bí. Je čas prípravy ďalšieho smerovania 
Zväzu. Zväz to sú kluby v regiónoch, 
to sme my členovia Zväzu v týchto klu-
boch. V nasledujúcom polroku musíme 
navrhnúť personálne obsadenie funkcií 
v ZKF a v Rade ZSF, lebo bez kandidáta 
na predsedu Zväzu a členov rady, ktorí 
nomináciu príjmu, nemá zmysel zvolá-
vať valné zhromaždenie. Ja rád naďalej 
pomôžem radou i činom v rozsahu pô-
sobnosti, ktorú v Zväze budem mať.

Zväz bude taký, ako demokraticky 
rozhodneme na val-
nom zhromaždení. 

Zväz bude taký, 
akým si ho urobíme 
my sami
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2) Predložené projekty 1 – 10 (viď prí-
loha) a žiada zapracovať náklady na 
ich realizáciu do plánu 2007.

3) Projekt a navrhované zloženie orga-
nizačného výboru výstavy Sloven-
sko-Poľsko predložené Ing. Bachra-
tým v zložení: Ing. Miroslav Bachratý 
– predseda, Ing. Andrej Tekeľ – tajom-
ník a výstavný odbor, Dr. Jozef Sobi-
hard – filatelistický odbor, Peter Hlož-
ka – technický odbor, Ing. Ján Fratrič 
– ekonomický odbor, Daniela Schmid-
tová – propagačný odbor, Dr. Vojtech 
Jankovič – spoločenský odbor.

4) Verziu B – vydávania periodika ZSF 
Spravodajca (viď. Príloha)

5) Usporiadanie XXIV. Dní filatelie 
v Bytči v roku 2007.

6) Predložené návrhy na udelenie zla-
tých a strieborných Čestných odzna-
kov ZSF 

 Zlatý Čestný odznak ZSF - Ľudovít 
Marko KF 52-32 Trnava, Ing. Horeč-
ný KF 

 52-19 Trenčín, Dr. Ján Nyéki, CSc. 
KF 54-12 Kežmarok, Anna Nielseno-
vá KF

 54-30 Košice. Strieborný Čestný od-
znak ZSF – Attila Barczi KF 52-25 
Galanta, Juraj Fekete KF 52-25 Galan-
ta, Karol Štukavec, KF 52-25 Galanta, 
Dušan 

 Pavlík KF 52-32 Malacky, Štefan Bizub 
KF 54-17 Poprad, Rastislav Heldák 

 KF 54-12 Kežmarok, Jozef Cehlár 
KF 54-27 Poprad, Martin Malatin 
KF 54-17

 Poprad, Dr. Jozef Kušnirik KF 54-17 
Poprad, Ing. Ján Marton KF 54-17 Pop-
rad, JUDr. Ivan Kamenský KF 54-12 
Kežmarok, Ervín Horváth KF 54-12 

 Kežmarok, Ing. Jozef Maťašovský KF 
54-12 Kežmarok, Jozef Hornák KF 

 52-01 Piešťany, Július Píša KF 52-01 
Piešťany, Alexander Urminský KF 
52-45 Vrbové.

C) UKLADÁ
1) P. Moravčíkovi spracovať závereč-

né vyúčtovanie podľa pravidiel pre 
vedenie jednoduchého účtovníctva 
a pripomienok členov Rady.

 Termín: 31.1.2007
2) Ing. Flochovi, aby pokračoval v ro-

kovaní o uzatvorení zmluvy so Slo-
venskou poštou, a.s. na rok 2007

 Termín: 31.1.2007
3) P. Evinicovi pripraviť ideový projekt 

valného zhromaždenia, jeho progra-
movú skladbu a návrh na rozdelenie 
úloh

 Termín: 28.2.2007
4) ZKF prerokovať a pripomienkovať 

predložené tézy na VZ ZSF na svo-
jich regionálnych VZ

 Termín: 31.5.2007
5) Mgr. Mičkovi upresniť so Slovenskou 

poštou, a.s. Pofis realizáciu a čerpa-
nie príspevku SP, a.s. na rozvoj mlá-
dežníckej filatelie v roku 2007

 Termín: 31.1.2007
6) Ing. Jantošovi vyzvať organizačný 

výbor k predloženiu a doplneniu 
informácie o ekonomickom zabez-
pečení plánovanej výstavy NITRA-
FILA 2008

 Termín: 30.12.2006
7) Predsedom ZKF, aby nahlásili sekre-

tariátu ZSF termínovník akcií ZKF 
na rok 2007 

 Termín: 15.1.2007
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Tohto roku naše zväzové periodikum 
Spravodajca vstúpilo do jubilejného 

X. ročníka. To je už dosť dlhá doba na 
to, aby sa vyprofilovalo ako po obsaho-
vej a autorskej, tak aj po polygrafickej 
stránke. Aby sme mohli túto profilá-
ciu posúdiť, musíme sa obzrieť dozadu 
a analyzovať ho.

Túto svoju analýzu spracovávam len 
za ostatné dva ročníky, a to z dôvodu, 
že práve tieto dva ročníky som mal 
možnosť byť plne pri jeho vydávaní ako 
vedúci redaktor a vydávanie prešlo pod 
profesionálne vydavateľstvo a grafické 
štúdio JADRO.

Koncepcia Spravodajcu bola v ostat-
ných rokoch vždy schvaľovaná Radou 
ZSF. Pre minulý ročník bol už spraco-
vaný projekt na jeho vydávanie, ktorý 
obsahoval nielen tematické spracovanie 
jednotlivých čísiel, ale aj jeho finančné 
nároky a možnosti finančného krytia 
vydávania. V tomto ročníku sa tiež pri-
jala koncepcia honorovania vyžiada-
ných príspevkov, čo značne zvýšilo jeho 
odbornú kvalitu. (Vo vydávaní Spravo-
dajcu sa formou projektu pokračuje aj 
v X. ročníku.)

Pohľad na Spravodajcu 
2005 až 2006

Analýzu týchto dvoch ročníkov zač-
nem niekoľkými „suchými“ číslami, za 
ktorými sa ale skrýva úsilie mnohých 
filatelistov. V rokoch 2005 až 2006 bolo 
vydaných osem čísiel Spravodajcu, kto-
rých počet strán sa pohyboval od 36 do 
52. Náklad sa pohyboval v rozsahu 450 
až 550 výtlačkov na číslo, čo predstavu-
je 4000 vydaných výtlačkov za obdobie 
dvoch rokov. Bolo vytlačených 30 plno-
farebných strán (obálky periodika) a 322 
strán čiernobielych. Na vnútorných fa-
rebných stranách obálky bol pravidelne 
vydávaný katalóg nových slovenských 
známok a spravidla na poslednej fareb-
nej strane bola uverejňovaná reklama 
Slovenskej pošty, a. s.. Prvá farebná stra-
na bola vždy venovaná pripravovaným 
emisiám nových slovenských známok 
zachytených cez ich výtvarné (ešte ne-
realizované) návrhy. V analyzovaných 
ôsmich číslach bolo uverejnených 127 
farebných obrázkov (vrátane návrhov 
známok a katalogizovania známok), 326 
čiernobielych obrázkov (vrátene vyobra-
zení príležitostných poštových pečiatok 
do troch ročníkov ankiet o najkrajšiu pe-
čiatku), 67 fotografií a 19 tabuliek.

Obsahová analýza ročníkov 2005 a 2006 Počet 
strán

Výstavy – svetové, medzinárodné, národné, regionálne, kongresy ... 58
ZSF informuje – správy a pozvánky na akcie s účasťou ZSF ( Dni filatelie, 
inaugurácie známok ...)

55

Z klubov a regiónov – akcie, výročia, klubové výstavky ... 29

Obsahovú analýzu týchto dvoch ročníkov som 
zhrnul do nasledujúcej tabuľky:
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Z analýzy jednoznačne vyplýva, že 
Spravodajca si dobre plní svoj účel vydá-
vania – to je informovať filatelistickú obec 
o dianí v ZSF. Žiaľ, až v cca 85 % týchto 
článkov sú informácie o akciách, ktoré sa 
už konali. Musíme si uvedomiť, že je to 
spôsobené aj tým, že periodicita vydáva-
nia Spravodajcu je štvrťročná, a mnohé 
akcie sa s istotou termínov a programu 
plánujú až na poslednú chvíľu. Práve tu je 
v budúcnosti možnosť pre usporiadateľov 
filatelistických podujatí využiť Spravo-
dajcu na propagáciu svojej akcie.

Tiež veľký priestor (a právom) bol ve-
novaný slovenskej známke. Okrem pra-
videlného katalogizovania bol z minulom 
ročníku uverejnený analytický článok Ing. 
Gereca „Poznámky k známkovej tvorbe 

2003–2005“. Tiež boli uvedené zaujímavé 
články z pohľadu vydavateľa slovenskej 
známky, priamo od vedúcich pracovní-
kov Slovenskej pošty. Uvádzanie výtvar-
ných návrhov následne vydávaných slo-
venských známok na prvej strane obálky 
nielen spestruje obal, ale aj informuje 
filatelistov o vydaní známky a propaguje 
krásu vydávaných slovenských známok.

Náležitá pozornosť je venovaná aj 
našej mládeži. Spravodajca v posled-
nom čase vypĺňal aj absenciu mládež-
níckeho informátora. Aj to bolo jedným 
z dôvodov, prečo v tomto X. ročníku je 
v strede čísla venovaná samostatná prí-
loha našej mládeži.

Dôležitou rubrikou je aj Spoločenská 
kronika, v ktorej sa stretávame zo všetký-

Obsahová analýza ročníkov 2005 a 2006 Počet 
strán

Slovenská známka – hodnotenie známkovej tvorby, vyjadrenia odborní-
kov k známkovej tvorbe ...

26

Naša mládež – filatelistická olympiáda, kongresy MF, činnosť KMF ... 26
Reklama – inzercia a reklama Slovenskej pošty ... 22
Strana predsedu 19
Spoločenská kronika – významné výročia filatelistických osobností, 
nekrológy ...

17

Dokumenty ZSF – uznesenia Rady ZSF, výňatky z právnych dokumentov 
ZSF ...

16

Odborné komisie – informácie a práce z činnosti odborných komisií ... 16
Ankety – najkrajšia slovenská známka a príležitostná poštová pečiatka 14
Katalóg slovenských známok – vnútorné strany obalu 13
Úvodník 12
Viete že, - drobné správy a informácie 9
Výtvarné návrhy známok – prvá strana Spravodajcu 8
Obsah 8
Emisný plán – predbežné aj finálne verzie emisného plánu slovenských 
známok

4

Spolu 352
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mi známymi filatelistickými osobnosťami 
a ich životnými osudmi. Žiaľ, v tejto rubri-
ke sa stretávame aj so smutnými správami 
o úmrtiach našich kolegov filatelistov.

V Spravodajcovi sme sa stretávali s od-
bornými článkami dosť sporadicky. Ich 
autori, hoci sú členmi odborných komisií, 
uprednostňujú komerčné filatelistické 
časopisy (Zberateľ, Filatelie, ...), čo je veľ-
ká škoda pre naše periodikum. Väčšinou 
nimi propagujú seba a nie prácu odbornej 
komisie, potom to vyznieva, ako by ani 
odborné komisie ZSF vôbec nepracovali.

Analýzou „autorského kolektívu“ VIII. 
a IX. ročníka Spravodajcu som zistil, že do 
nich prispelo svojimi príspevkami 37 au-
torov, vrátane autorov píšucich pod znač-

Správa zo zasadania Komisie 
maximafilie FIP

Rokovania komisie sa 12. októbra 2006 
v Malage (Španielsko) zúčastnilo z 52 

členských štátov 27 zástupcov z týchto 
zemí: (v pôvodine podľa anglickej abece-
dy) Nemecko, Argentína, Austrália , Ra-

kou a autorov vystupujúcich za 
kolektívy (výbory KF, ...). Je to 

málo alebo veľa? Myslím si, že to 
nie je rozhodujúce. Rozhodujúca 
je kvalita autorských príspevkov, 

a tá oproti predchádzajúcim roč-
níkom vzrástla. Aj keď počet auto-

rov bol 37, pravidelne prispievajúci 
autori sa dajú spočítať na prstoch 
oboch rúk. K trom najaktívnejších 

patria Doc. Ing. Ľubomír Floch PhD., 
Mgr. Ján Mička a pán Jozef Korený 
(všetci píšuci aj pod značkami).

Ak hodnotíme polygrafickú a tech-
nickú úroveň Spravodajcu tá rapídne 
vzrástla. Veľkým plusom pri vydávaní 
je fixácia termínov uzávierky a vydáva-
nia. Tiež vzrástla estetická stránka nášho 
periodika. Kvalitný grafický návrh obál-
ky, najmä prvej strany, ktorá je striedmo 
a esteticky vyvážená, neprehustená ob-
rázkami, ako ju majú väčšinou komerč-
né časopisy, robí Spravodajcu vzhľadovo 
veľmi atraktívnym.

Táto analýza ostatných dvoch roční-
kov Spravodajcu je len konštatačným 
materiálom, z ktorého je možné vyvodiť 
ďalšie smerovanie nášho periodika. Ve-
rím, že tento materiál pomôže pri tvorbe 
projektu Spravodajcu 2008, a tiež verím, 
že vyvolá plodnú diskusiu v rámci ZSF.

Ing. Zdeněk Baliga, vedúci redaktor

kúsko, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Ka-
nada, Čína, Cyprus, Južná Kórea, Egypt, 
Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Taliansko, Luxembursko, Malajzia, Nový 
Zéland, Pakistan, Holandsko, Portugal-
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V priebehu zasadania boli vyhlásené 
výsledky súťaže o najkrajšiu analógo-

vú pohľadnicu:
1. Nemecko, Jurgen Noll, ktorý vytvo-

ril CM pri príležitosti stého výročia 
dekorácie Róberta Kocha Nobelovou 
cenou.

2. Fínsko, Kalevi Ant-Wuorinen, s té-
mou golf.

3. Španielsko, analógová pohľadnica 
realizovaná Španielskou maximafi-
listickou asociáciou(ASEMA). Ana-
lógová pohľadnica predstavuje gas-
tronomický produkt ohodnotený na 
európskej súťaži v roku 2005.

Tabuľka prvých pätnástich 
hodnotených CM:

Nemecko 33 bodov; Fínsko 32 bodov; 
Španielsko 30 bodov; Cyprus 26 bodov; 
Luxembursko 23 bodov; SLOVENSKO 22 
bodov; Rakúsko 20 bodov; Grécko 18 
bodov; Brazília 18 bodov; Austrália 18 
bodov; Egypt 18 bodov; Malajzia 17 bo-
dov; Francúzsko 16 bodov; Rusko 14 bo-
dov; Taiwan 10 bodov.

Slovensko sa zúčastnilo súťaže analó-
govou pohľadnicou Vychylovka a získa-
lo šieste miesto. Súťaž o najkrajšiu CM 
za rok 2006 bude vyhodnotená v Pet-
rohrade 19.-25. júna 2007. Prihlášky na 
účasť treba zaslať do 15. apríla 2007.

K správe o zasadaní Komisie 
maximafilie FIP v Malage pripájam 
krátku správu o činnosti odbornej 

skupiny maximafilie Slovenska 
(OSMS) za rok 2006:

1. Úmrtím Mgr. Milana Šnirca utrpe-
la maximafilia na Slovensku a fi-
latelia v Trnave doteraz nenahra-
diteľnú stratu. Mgr. Šnirc svojimi 
osobnými vlastnosťami, dobrými 

sko, Veľká Británia, Slovinsko, Švajčiar-
sko a Venezuela. 14 krajín zaslalo svoje 
hlasovacie poverenie. 

Zasadnutie viedli Jos Wolff, predse-
da FIP a koordinátor FIP pre maxima-
filiu a Nicos Rangos, predseda komisie 
maximafilie FIP.

Správa za posledné tri roky 
mala tieto body:

- stopercentné zvýšenie aktivity dele-
gátov krajín v podávaní výročných 
správ (2003/18, 2004/30, 2005/36),

- veľký záujem delegátov krajín o úpra-
vu predpisov pre posudzovanie ma-
ximafilistických exponátov (SREV),

- na výstave CYPRUS ´02 sa zúčast-
nilo 36 krajín so 44 exponátmi, na 
výstave MAXIFRANCE 2005 sa zú-
častnilo 102 krajín (vrátane Kanady 
a Číny) 101 exponátov, plus 29 expo-
nátov mládežníckych.
Úlohy na nasledujúce obdobie:

- spresnenie hodnotenia o najvhod-
nejšiu (najkrajšiu, najlepšiu) analó-
govú pohľadnicu (CM),

- ustanovenie komisie o najvhodnej-
šiu analógovú pohľadnicu (CM),

- rozšírenie maximafilie v Afrike 
a Ázii, ako aj v tých krajinách Euró-
py a USA, v ktorých je maximafilia 
menej známa,

- zodpovedné orgány filatelie a pošto-
vých správ oboznamovať o činnosti 
maximafilie,

- požadovať, aby na národných a me-
dzinárodných výstavách boli exponá-
ty analógových pohľadníc posudzova-
né kvalifikovanými posudzovateľmi 
s aprobáciou pre maximafiliu,

- požadovať, aby poštové správy, kto-
ré vydávajú analógové pohľadnice 
rešpektovali predpisy FIP.
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vedomosťami s ochotou pomáhal 
zabezpečovať všetky úlohy, ktoré 
predstavovali progresivitu filatelis-
tickej činnosti.

2. OSMS nedostala finančnú podporu 
od Námetovej komisie ZSF.

3. Vedúci OSMS sa obrátil viackrát na 
zodpovedných pracovníkov Sloven-
skej pošty, a.s. v záujme tvorby kva-
litných analógových pohľadníc, ale 
zatiaľ bez úspechu.

4. Vedúci OSMS nedostatočne aktivi-
zoval ostatných členov k väčšej ak-
tivite. Z aktívnych členov treba vyz-
dvihnúť Mgr. J. Mičku, Ing. J. Grófa, 
Ing. J. Rančáka, Ing. J. Koukala a J. 
Kútneho.

5. V roku 2006 boli vydané na Sloven-
sku nasledovné CM: 18.2. – Poprad 
(Ing. J. Rančák), 21.2. – Bratislav-
ský mier (Dr. Molnár), 10.3. – Karol 
Kuzmány (KF Tirnavia), 31.3. – Jar 
(Slovenská pošta – neštandardná 
CM), 5.5. – Imigranti (Slovenská 
pošta – neštandardná CM), 19.5. 
– Kežmarok (KF Kežmarok), 19.5. 
– Podolínec (KF Kežmarok), 20.10. 
– Moravianská Venuša (KF Pieš-
ťany a Vrbové), 10.11. – Koledníci 
(Slovenská pošta – neštandardná 
CM), 19.11. – Devín (Dr. Molnár 
– nevydarená CM, nečitateľná pe-
čiatka pošty).

 V roku 2006 bolo na Slovensku vy-
daných celkom 11 analógových po-
hľadníc (CM).

6. Členovia OSMS sa v roku 2006 zú-
častnili nasledovných filatelistic-
kých akcií:

- 17.2. – výstava a inaugurácia znám-
ky Poprad

- 10.3. – inaugurácia známky K. Kuz-
námy a tvorba CM, Trnava,

- 23.3. – aktívna účasť na Libriáde, Tr-
nava

- 30.4.-3.6. – aktívna účasť na výstave 
v Košiciach,

- 9.-10.6. – aktívna účasť na výstave 
v Nitre

- 9.-10.9. – Močenok – ukážka CM, 5 
rámov,

- 20.10. – inaugurácia známky Mora-
vianská Venuša, Piešťany

- Filatelistická výstava Trutnov, L. 
Hradílková (B)

- Filatelistická výstava Trutnov, Sou-
kupová (S, trieda mládeže).

 V roku 2006 nebolo vydané ani jed-
no číslo Spravodajcu Maximafilie.

V roku 2007 rámcovo plánujeme:
1. Aktivizovanie členov OSMS.
2. Aktívna účasť na inaugurácii znám-

ky Modra a tvorba CM(17.2.),
3. Aktívna účasť na výstave v Ružom-

berku,
4. Účasť na zasadnutí Komisie maxi-

mafilie FIP v Petrohrade (19.-25.6.),
5. Aktívne účasť na výstave v Macon 

(F – 16.-19.11.),
6. Na základe emisného plánu známok 

tvoriť nové CM,
7. Vo všeobecnosti sa zúčastňovať ak-

cií poriadaných KF, ZSF, Slovenskou 
poštou, a.s.,

8. Prostredníctvom Spravodajcu Maxi-
mafilie a ostatných komunikačných 
prostriedkov byť v stálom kontakte 
s členmi OSMS.

MVDr. Július Molnár, CSc.
 vedúci OSMS
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Slovenská pošta oslávila svoj deň v ro-
ku 2006 naozaj originálne. V ponde-

lok 9. októbra dostávali prví návštevnici 
na 37 poverených poštách malé darče-
ky. Darčekmi boli (už neplatné) obálky 
prvého dňa. Zoznam poverených pôšt 
aj s uvedením konkrétnych FDC, ktoré 
tieto pošty rozdávali, bol uverejnený na 
internete. Darčeky dostávali aj zákaz-
níci dvoch predajní POFIS v Bratislave 
a návštevníci Poštového múzea. Podľa 
oznámenia na internetovej stránke mali 
poverené pošty počas celého týždňa po-
užívať na zásielky aj štočok k Svetové-
mu dňu pošty. Okrem akcie s rozdáva-
ním FDC boli na poštách v Bratislave 1 
a v Banskej Bystrici príležitostné pošto-
vé pečiatky k tomuto dňu, ich obrázok 
bol uverejnený v časopise Zberateľ. Do 
programu slávnostného týždňa možno 
zaradiť aj otvorenie výstavy, ktoré bolo 
v Poštovom múzeu Banská Bystrica zo 
zbierok Poštovního muzea Praha. Od-
stupujúci generálny riaditeľ SP, Ing. 
Ján Ptačin sa zasa prezentoval všetkým 
zamestnancom pôšt veľmi pekným 
ďakovným listom s nalepenou 20 Sk 
známkou Dejiny poštového práva.

Svetový deň pošty 2006
li, že pošta bude tolerovať ich podanie 
k preprave. Na XXIII. Dňoch filatelie 
Slovenska v Tepličke n/V sa k tejto inak 
nesporne zaujímavej akcii vyjadrili nie-
ktorí diskutujúci s názormi od odmie-
tajúcich až po vysvetľujúce stanoviská, 
– že FDC možno pokladať v tomto čase 
ich neplatnosti za obyčajnú obálku, kto-
rú pošta bez ohľadu na to, aká je na nich 
nalepená známka, zdarma dopraví ad-
resátovi. Zákazník teda nemusí dofran-
kovať chýbajúcu frankatúru do súčasne 
platných 10 Sk za list do 50 g. Filatelis-
tov zaujímalo, či bude zásielka nejako 
špeciálne označená, pretože podľa ne-
oficiálnych informácií mali mať FDC 
pečiatku, ktorá vraj mala na chrbtovej 
strane vysvetľovať túto toleranciu. 

Prax však bola taká, že na priečin-
koch boli prevzaté obálky zaradené na 
„špedíciu“ bez akýchkoľvek pečiatok 
a adresáti ich dostali iba s miernymi 
stopami normálnej poštovej prevádzky 
v podobe pokrčenia alebo zašpinenia. 
Filatelisti viac-menej skúšali poštu, ako 

Na poštách viseli 
oznamy, ktoré upozor-
ňovali zákazníkov, že 
darované FDC môže byť 
odoslané adresátovi ako 
zásielka 2. triedy v tu-
zemsku. Filatelistom je 
zbytočné pripomínať, 
že FDC podľa našich 
zvyklostí platí 3 mesia-
ce od vydania známky, 
preto sa najviac čudova-
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sa zhostí zámeru, ktorý na seba vzala 
nielen v tomto dni, ale po celý týždeň do 
(nešťastného) piatku 13., nanajvýš aj so 
zásielkami z poštových schránok z na-
sledujúceho víkendu, pretože viacerí 
majú nedobré skúsenosti so strácaním 
zásielok „obyčajne“ podaných FDC, lis-
tov s príležitostnými pečiatkami a pod.

Moja skúsenosť s niekoľkými FDC 
zo spomínanej akcie pošty je nasle-
dovná: zásielka, vhodená do poštovej 
schránky v Piešťanoch (ktoré neboli 
medzi poverenými poštami), adresáto-
vi do Nitry prišla v poriadku. FDC, zas-
lané od kolegu z Banskej Bystrice, mi 
prišlo navyše s príležitostnou poštovou 
pečiatkou z otvorenia výstavy, aj s kó-
dom linky NEC. Moja ďalšia zásielka 
do Bratislavy na Poste restante mala na 
prednej strane služobný oznam s infor-
máciou o ukončení odbernej lehoty. (Aj 
tento list prešiel triediacou linkou). Ko-
lega, ktorý si obálku poslal na svoju ad-
resu domov, ju na druhý deň dostal bez 
akejkoľvek poznámky alebo označenia. 
Z mojej strany teda vládne spokojnosť 
s avizovanou činnosťou pošty. Od nie-
ktorých zberateľov som sa dozvedel, 
že majú FDC, ktoré boli opečiatkované 
strojovou pečiatkou a dokonca niektoré 
FDC so známkami, ktoré mali nižšiu 
hodnotu než súčasnú tarifu za list do 
50 g, boli s poznámkou „doplatného“.

Na spomínaných zásielkach sú teda 
oficiálne doklady o tom, že to sú poštou 
prešlé dokumenty, ktorým nič neuberá 
na zaujímavosti, že vznikli ako účelové 
celistvosti (aj) zásluhou filatelistov. Mys-
lím sí, že filatelistická hodnota zvýšila ich 
zaujímavosť v prípade zaradenia v expo-
nátoch regionálneho, námetového alebo 
aj poštovo-historického zamerania.

Pre autorov nového katalógu sloven-
ských známok kladiem teraz otázku, 
či pri tých FDC, ktoré boli na poštách 
rozdávané podľa doteraz platných zá-
sad fakticky v čase ich neplatnosti, 
bude uvedená poznámka, že v čase 
od 9. októbra do 13. októbra 2006 ich 
poštové použitie ako zásielky 2. triedy 
Slovenská pošta výnimočne tolerovala? 
A vzhľadom na to, že filatelisti sa mohli 
„zbaviť“ v tomto týždni všetkých svojich 
prebytočných FDC, by táto poznámka 
mohla platiť univerzálne... 

Záujem zákazníkov pošty aj filatelis-
tov o túto neobyčajnú akciu bol značný. 
Jeden kolega mi povedal, že vraj u nich 
na pošte po niekoľkých hodinách ne-
bolo čo rozdávať a kto prišiel neskoro, 
prišiel zbytočne. Jeden kolega-dôchod-
ca stačil obehnúť po železnici vo svojom 
okolí niekoľko miest a pôšt, aby získal 
tamojšie FDC. 

Situácia však na ostatných poštách 
bola rozdielna a niektoré pošty mali 
darčeky až do konca týždňa. (Kto poz rie 
na zoznam poverených pôšt, pochopí, 
že je rozdiel v počte zákazníkov pošty 
v Bratislave a trebárs v niektorej pošte 
XY na východnom Slovensku, (okrem 
Košíc alebo Prešova).

Nech už sú skúsenosti filatelistov 
s touto akciou akékoľvek, nech sú ich 
názory kladné alebo odmietajúce (ja ve-
rím, že tých kladných bolo viac), pošta 
sa sprievodnými podujatiami svojho 
sviatku postarala o spestrenie nášho 
zberateľského záujmu. 

Rád by som vedel, aké sú skúsenosti 
zberateľov z ostatných miest, ktoré sa 
podielali na tomto osobitnom podujatí 
Slovenskej pošty.  
    J. Mička
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Tradičný sviatok Deň slovenskej poš-
tovej známky sme si pripomenuli 

18.12.2006 v zasadačke generálneho 
riaditeľa Slovenskej pošty a.s. v Bratis-
lave za prítomnosti najvyšších predsta-
viteľov Ministerstva dopravy pôšt a te-
lekomunikácií (MDPT), generálneho 
riaditeľa Slovenskej pošty a.s. (SP a.s.), 
Zväzu slovenských filatelistov (ZSF), 
zástupcov účelového strediska SP PO-
FIS a umeleckej obce.

Deň slovenskej poštovej známky 
2006

Význam tohto stretnutia zvýraznil 
fakt, že sme po prvý raz mali možnosť 
stretnúť sa s novým ministrom Ing. Ľu-
bomírom Vážnym, ktorý prišiel v sprie-
vode vedúceho svojho úradu JUDr. An-
dreja Holáka a generálneho riaditeľa 
sekcie pošty a telekomunikácií Ing. An-
tona Smidka. Sme radi, že sme spoznali 
Ing. Libora Chrásta, nového generálne-
ho riaditeľa SP a.s. (obr.1.) S potešením 
sme privítali predstaviteľov Rakúskeho 

POHĽAD DO AUDITÓRIA SLÁVNOSTNÉHO ZHROMAŽDENIA. ZĽAVA DOPRAVA, ING. J. BRICHTOVÁ, 
RIAD. ODBORU POŠTY MINISTERSTVA, ING. ANTON SMIDKA, GEN. RIADITEĽ SEKCIE PÔŠT A TELE-
KOMUNIKÁCIÍ MINISTERSTVA, JUDR. ANDREJ HOLÁK, RIADITEĽ ÚRADU MINISTRA, ING. ĽUBOMÍR 
VÁŽNY, MINISTER, ING. LIBOR CHRÁST, GEN. RIADITEĽ SP A.S., RNDR. IRENA KYRINOVIČOVÁ, 
VEDÚCA POFIS, DOC. ĽUBOMÍR FLOCH, PREDSEDA ZSF. (FOTO SLOVENSKÁ POŠTA)
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filatelistického zväzu (VOPh) vedeného 
úradujúcim predsedom Mag. Antonom 
Tettinkom. Koloryt stretnutia dotvorila 
i prítomnosť členov rady, pozvaných fi-
latelistov, tvorcov a rytcov známok. 

Program mal tradičnú štruktúru. 
Moderátorka predstavila účinkujúcich 
umelcov a po hudobnom úvode vedúca 
POFIS-u Dr. Irena Kyrinovičová pres-
tavila známkovú tvorbu Slovenskej 
republiky za rok 2006. Ceny za znám-
kovú tvorbu v mene svojich rezortov 
odovzdali pán minister i generálny 
riaditeľ SP. Predseda ZSF zhodnotil 
odchádzajúci rok, predstavil plány do 
blízkej budúcnosti a odovzdal najvyššie 
vyznamenania zväzu. 

Výročná Cena ZSF bola udelená Doc. 
Ing. Jozefovi Tekeľovi, DrSc., (obr.2). 
Cenu „in memoriam“ prevzal jeho syn 

Matúš. Zlaté Čestné odznaky ZSF boli 
udelené Ing. Dominikovi Slezákovi 
s KF 52-19 v Trenčíne (obr.3) a pánovi 
Ľudovítovi Markovi z KF 52-20 v Tr-
nave, ktorý prevzal v jeho mene Ing. 
V. Mrva, predseda Zs ZKF. Odznela 
výzva na kvalitnú prípravu VIII. val-
ného zhromaždenia ZSF v roku 2007 
a na organizovanie Medzinárodnej fila-
telistickej výstavy Slovensko 2009 pod 
patronátom FEPA. Potom nasledovalo 
neformálne stretnutie účastníkov spo-
jené s pohostením. Na webovej stránke 
zväzu www.zsf.chtf.stuba.sk sú pod-
robnejšie informácie.

Bolo to zaujímavé a príjemné stret-
nutie, vďaka hosťom, ktorí prijali poz-
vanie a váhou svojej osobnosti prispeli 
k významu podujatia, vďaka príjemnej 
atmosfére, ktorá vládla na stretnutí, ale 
i vďaka pracovníčkam POFIS-u, ktoré 
na vysokej organizačnej úrovni vytvo-
rili príjemné prostredie pre túto našu 
spoločnú slávnosť. 

Ľubomír Floch, predseda

Poďakovanie:
Ďakujeme reklamnej agentúre VZR PR, 

s.r.o. za bezplatné poskytnutie fotografií z po-
dujatia.DIPLOM CENY ZSF PRE ROK 2006

ING. D. SLEZÁK PRI PREBERANÍ ZLATÉHO ČEST-
NÉHO ODZNAKU ZSF. (FOTO SLOVENSKÁ POŠTA)
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Cieľ projektu: Cieľom projektu je 

zvýšiť záujem žiakov a mladých ľudí 
o poštové známky, rozšíriť organizo-
vanú filateliu, ukázať, ako zberateľstvo 
poštových známok rozširuje poznatky 
získané v škole, ako poštové znám-
ky prispievajú k rozvoju kultúrnych 
hodnôt, k poznaniu vlastnej krajiny aj 
v spolupráci s krajinami združenými 
v Európskej únii. 

Komplexný projekt

Určenie projektu: Projekt je určený 
v prvom rade žiakom základných škôl, 
gymnázií a stredných škôl, prípadne aj 
žiakom ostatných druhov a typov škôl. 
Možno doňho zapojiť aj študentov vyso-
kých škôl.

Zdôvodnenie projektu: Pošta patrí 
historicky medzi najstaršie inštitúcie na 
svete a jej služby ľuďom sú známe nie-
koľko tisícročí. Poštová známka ako jej 
neodmysliteľný atribút je známa iba 165 
rokov a prakticky od jej vzniku v r. 1840 
v Anglicku už možno hovoriť o filatelii 
ako o odbore ľudskej činnosti, zaoberajú-
com sa zberateľstvom poštových známok. 
Spolu s numizmatikou patria k tým zbe-
rateľským činnostiam, ktoré majú vysokú 
kultúrnu hodnotu, kde predmety zbera-
teľskej činnosti sa i po rokoch zhodnocu-
jú a neustále priťahujú záujem verejnosti.

V minulosti zbieranie poštových zná-
mok prispievalo k poznaniu cudzích kra-
jín a ich kultúry. Nahradzovalo ľuďom 
cestovanie do ďalekých exotických krajín 
a preto filatelia patrila k najrozšírenej-

Zväz slovenských filatelistov Bratislava Komisia mládeže ZSF

Rozvoj filatelie medzi mládežou 
a zintenzívnenie podpory a financovania 
mládežníckej filatelie na klubovej úrovni
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ším záujmom ľudí a k najobľúbenejším 
zberateľským odborom. S rozvojom dop-
ravnej techniky, elektroniky, prostried-
kov komunikácie a výmeny informácií 
tento jej prvok celosvetovo poklesol ako 
na význame, tak aj v záujme o filateliu. 
S tým súvisí aj nahrádzanie tradičného 
poštového styku listami a pohľadnica-
mi, ktorým ale nemožno uprieť dôležitý 
osobný kontakt, inými prostriedkami 
komunikácie – dnes sa využívajú telefo-
nické služby SMS, e-mail. Týka sa to aj 
mladých ľudí, ktorí vo svojich záujmoch 
dávajú prednosť módnym športovým 
činnostiam, práci s počítačom, často ne-
vhodným elektronickým hrám alebo pa-
sívnemu vysedávaniu pred televízorom.

Pritom však pošta svojimi novými pro-
duktmi poštové známky, ktoré už nemajú 
všetky funkcie ako tomu bolo v minulos-
ti, obohacuje o nové moderné hodnoty, 
ktoré plnia nielen svoju hlavnú funkciu 
výplatného, t.j. úhrady poštového pop-
latku, ale prinášajú navyše osobnostné 
prvky (napr. personalizovaná známka, 
v niektorých krajinách zhotovenie znám-
ky alebo pohľadnice podľa vlastného ná-
metu a pod.) Poštové známky si udržujú 
svoju umeleckú hodnotu miniatúrneho 
výtvarného diela alebo grafického diela, 
na tvorbe ktorého sa podieľajú popred-
ní slovenskí umelci. U nás to dokazujú 
príklady slovenských známok, ktoré do-
siahli vysoké uznanie v medzinárodných 
súťažiach, v ktorých boli ocenené ako 
najkrajšie známky na svete.

Žiaci, zapojení do filatelistickej zbe-
rateľskej činnosti, budú svojou aktív-
nou činnosťou napĺňať svoj voľný čas, 
čo môže prispieť k prevencii nežiadu-
cich javov, ako sú napr. drogy a pod. 
 Filateliou budú rozvíjať svoje znalosti 

získané v škole, rozvinú svoje estetické 
cítenie, získajú nových kamarátov, pri-
čom môžu uplatniť znalosti cudzieho ja-
zyka zo školy pri kontaktoch s filatelis-
tickými priateľmi v zahraničí. Naplnia 
tak heslo, propagované na výstavách 
poštových známok pred niekoľkými 
rokmi: Filatelia je svet poznania a mieru. 

Obsah projektu: Deti a mládež, žiaci 
a študenti budú v rámci projektu zbierať 
poštové známky, vzájomne si ich vymie-
ňať, budú zostavovať vlastné zbierky 
známok podľa krajín alebo námetov. 
Budú spoznávať vlastný región prostred-
níctvom poštových pečiatok a pôšt pô-
sobiacich v regióne. Zoznámia sa s histó-
riou pošty, naučia sa zásadám správneho 
filatelistu s ukladaním známok a ich 
usporiadaním do zbierok. Dozvedia sa, 
ako získavať známky kúpou, výmenou, 
zo skartu, zmývaním z obálok a pod..

Spoznajú významných umelcov, kto-
rí tvorili poštové známky alebo ktorých 
diela boli na známkach zobrazené. Budú 
hľadať poštové známky späté s vlast-
nou obcou, mestom alebo regiónom 
v ktorom žijú. Zostavia malé zbierky 
známok, ktoré súvisia s učivom prebe-
raným v škole. Napr.: zemepis – mestá, 
dejepis – história Slovenska, prírodopis 
- ochrana prírody a ekológia, občianska 
náuka - miesto Slovenska v zjednotenej 
Európe, významné osobnosti sloven-
ských dejín, slovenský jazyk a literatú-
ra – slovenskí básnici a spisovatelia na 
známkach, výtvarná výchova – umelec-
ké diela na známkach, biológia – rastliny 
a zvieratá o ktorých sa učíme a mnoho 
ďalších námetov. Z ročníkových zostáv 
slovenských známok vyberú tie, ktoré sa 
im najviac páčia a zúčastnia sa ankety 
o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 
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a príležitostnú poštovú pečiatku. Učite-
lia výtvarnej výchovy vyhlásia školskú 
súťaž s námetom poštovej známky.

Neskôr sa mladí filatelisti zapoja do 
súťaže filatelistickej olympiády, ktorú 
každoročne organizuje Komisia mládeže 
ZSF. Zostavia miniexponáty alebo súťaž-
ný exponát na filatelistickú výstavu. Žiaci 
a študenti uplatnia cudzí jazyk hľadaním 
kontaktov a výmenných partnerov so za-
hraničím. Naučia sa poznávať základné 
poštové tarify, správne písanie adries, 
vyplňovanie najčastejšie používaných 
poštových tlačív (podací lístok, balíková 
sprievodka). Zoznámia sa s činnosťou poš-
ty v obci, v meste, v ktorom žijú, navštívia 
Poštové múzeum v Banskej Bystrici.

Z uvedeného obsahu projektu nemu-
sia plniť jeho všetky časti, ale si vyberú 
len niektoré podľa vlastného záujmu, 
podľa výberu vedúceho krúžku mladých 
filatelistov alebo tých námetov činností, 
pre ktoré majú materiálne predpoklady, 
prípadne tie, ktoré sú pre nich najlepšie 
prístupné alebo majú pre ich plnenie naj-
lepšie podmienky.

Mediálni partneri projektu: časopisy 
Poštové zvesti, Spravodajca ZSF, Zbera-
teľ, regionálna tlač, mestská TV a pod.

Organizácia projektu: Najvhodnejší 
čas začatia projektu so žiakmi je začiatok 
školského roku, kedy zistíme záujem žia-
kov. Vhodné je ešte predtým usporiadať 
besedu o filatelii v školskom klube detí 
alebo medzi záujemcami, vyhlásenú vý-
veskou alebo oznamom v školskom roz-
hlase. Besedu zabezpečí miestny klub 
filatelistov, ZSF poskytne konzultácie uči-
teľovi alebo vychovávateľovi, ktorý bude 
mať záujem viesť filatelistický krúžok 
v škole alebo v školskom klube detí. Pre 
väčší počet záujemcov o prácu vedúceho 

ZSF zabezpečí seminár vedúcich krúž-
kov. Kluby filatelistov vytipujú vhodných 
adeptov na túto prácu s mládežou. 

Je možnosť využiť pri organizovaní 
krúžkov mladých filatelistov vzdeláva-
cie poukazy Ministerstva školstva, ško-
ly s nimi už majú skúsenosti. Kluby fi-
latelistov zlepšia odbornú a materiálnu 
pomoc vedúcim KMF. Každý pracujúci 
krúžok dostane na činnosť skart z pros-
triedkov Slovenskej pošty, a.s., sadu 
pečiatkovaných slovenských známok 
a ročník obálok prvého dňa (FDC).

Najlepší jednotlivci z krúžkov sa zú-
častnia filatelistickej olympiády, vyhla-
sovanej každoročne komisiou mládeže 
na určitú tému. Pri aktívnej činnosti 
a tvorbe mládežníkov zo zostavených 
miniexponátov vedúci usporiada malú 
výstavku o výsledkoch svojej práce, 
usporiadajú v škole Deň filatelie (napr. 
pred Vianocami na Deň slovenskej poš-
tovej známky 18. decembra) a v prípade 
schopnosti pri pokračovaní činosti a zvy-
šovaní svojej odbornosti môžu členovia 
krúžkov začať pracovať na tvorbe nená-
ročných exponátov. Ako prvovystavova-
telia sa môžu zúčastniť výstav poštových 
známok ktoré organizuje ZSF. 

Hlavný organizátor projektu: ZSF 
Bratislava, 812 11 Radlinského 9

Harmonogram projektu:

l. Prerokovanie, schválenie Projektu 
Radou ZSF – december 2006

2. Informácie o Projekte SP, a.s. – ja-
nuár 2007

3. Publikovanie Projektu v Spravodaj-
covi ZSF, prípadne v iných odbor-
ných časopisoch - marec 2007, obo-
známenie KF s obsahom Projektu, 
vydanie propagačných materiálov.
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4. Výber vedúcich KMF v kluboch fila-
telistov – apríl, máj 2007

5. Seminár vedúcich, odborné školenie 
– máj 2007

6. Informácie v škole, organizovanie 
besied v ŠKD (školský klub detí) 
– jún 2007

7. Nábor členov, evidencia, získanie 
miesta schôdzok a určenie času 
stretávania, vypracovanie plánu 
činnosti - september 2007

8. Začiatok práce v krúžku mladých 
filatelistov – október 2007

9. Pravidelná činnosť – november 2007 
až máj 2008

10. Vyhodnotenie projektu – jún 2008
Rámcová osnova projektu (námety): 
História pošty v obci, prehliadka zbie-

rok žiakov, beseda s významným zbera-
teľom, beseda s výtvarníkom – tvorcom 
slovenských známok, filatelistický zeme-
pis, druhy poštových známok, čo vidíme 
na obálke (pohľadnici), získanie skartu 
(kancelárie, pomoc rodičov z podnikov 
s bohatou korešpondenciou, rôzne inštitú-
cie), zmývanie známok, práca so skartom, 
ukladanie známok – zásobník a album, 
vzájomná výmena známok, najdrahšie 
a najvzácnejšie známky sveta, umenie 
na známkach, šport na známkach, člo-
vek a životné prostredie, internet – www 
stránky poštových správ, využitie počí-
tačov vo filatelii – písanie textov, úprava 
albumového listu, činnosť a produkcia 
POFIS, výtvarná súťaž o návrh poštovej 
známky, anketa o najkrajšiu slovenskú 
známku, tvorba miniexponátu na voľnú 
tému (zvieratá, rastliny, osobnosti, dobý-
vanie vesmíru, šport a telovýchova...), ex-
kurzia na poštu, školský výlet - návšteva 

Poštového múzea Banská Bystrica, fila-
telistické hry a zábavy (filatelistické PE-
XESO), história 1. známky, prvé známky 
Česko-Slovenska, Slovenské známky 
1939-45, známky Slovenska od r. 1993, 
práca s katalógom známok, zahraničné 
katalógy, odborná filatelistická literatú-
ra, návšteva výstavy poštových známok, 
propagačná výstavka v triede a v škole, 
vyhodnotenie celoročnej činnosti, letná 
činnosť (tábor mladých filatelistov, prázd-
ninové letné dvory a pod).

Námety ďalších aktivít:
Krúžkové kolo filatelistickej olym-

piády, krajské kolo filatelistickej olym-
piády (postupujúci), kongres mladých 
filatelistov (delegáti, najlepší filatelisti), 
výtvarná súťaž na poštovú známku, 
Pošta Ježiškovi, Vianočná pošta, filate-
listická vychádzka alebo výlet, článok 
o činnosti krúžku v školskom časopise, 
v regionálnej tlači, v miestnom rozhlase 
alebo TV, odborná tlač.

Materiálne vybavenie: 
Skart, FDC, pečiatkované známky 

– Slovenská pošta, a.s.
 Výbery známok, prebytky členov – KF
 Celiny, celistvosti, príležitostné poš-

tové pečiatky - ZSF
 Skart poštových lístkov, obálok – ZSF
 Ostatný materiál – filatelistickí ob-

chodníci a firmy, škola 
Metodická a odborná pomoc: Semi-

nár, školenie - ZSF, Komisia mládeže 
a odborné komisie ZSF

Odborná a metodická literatúra – ZSF 
(Čo má vedieť filatelista – State ZSF, Peda-
gogika v práci vedúceho KMF, 10 kapitol – 
ako viesť filatelistický krúžok, Jozef Čížek 
– Malá encyklopédia filatelie, Spravodajca 
ZSF, spravodaje odborných komisií
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Už dlhšie sa tvrdí, že jedným z kon-
kurentov záujmu (či skôr nezá-

ujmu) detí a mladých ľudí o poštové 
známky a filateliu sú aj počítače a rôzne 
počítačové hry. Tento fenomén moder-
nej doby zasiahol všetky oblasti nášho 
života, elektronizácia zákonito prenikla 
všade – do podnikov, do škôl a aj do do-
mácností a medzi záujmovými skupina-
mi o všetko moderné (v zmysle „pokro-
kové“, nie „módne“) je na poprednom 
mieste pochopiteľne aj mládež. A otvo-
rene povediac, k počítačom má veľa detí 
bližší vzťah asi aj v oveľa väčšej miere 
ako mnohí naši kolegovia - zberatelia, 
vrátane autora tohto príspevku.

A pretože činnosť v mojom záujmo-
vom krúžku mladých filatelistov som 
nechcel stále viesť iba po starom, klasicky 
v triede, iba so zásobníkmi, lupou, kata-
lógmi a pinzetou, pripravil som niekoľko 
stretnutí mojich mládežníkov tak, aby sa 
odohrali v počítačovej učebni školy.

Možno všetci nevedia, že Ministerstvo 
školstva SR v minulých rokoch v rámci 
programu INFOVEK zabezpečilo, aby 
všetky základné školy na Slovensku mali 
zriadenú počítačovú učebňu s primera-
ným vybavením počítačmi podľa veľkos-
ti školy. Všetky školy sú pripojené aj na 
internet, majú vlastné webové stránky 

Mladí filatelisti a počítače
na ktorých poskytujú základné informá-
cie o škole pre rodičov a verejnosť. 

Keďže sa naše krúžky stretávajú 
po vyučovaní v škole a konkrétne my 
máme svoje priestory v učiteľskej kniž-
nici, oslovil som najskôr vedenie školy, 
či súhlasí s týmto návrhom. Stretol som 
sa s ochotou pani riaditeľky, aj keď nie 
všetci moji krúžkari sú žiakmi tejto ško-
ly. V druhom rade som sa dohodol s p. 
učiteľkou, ktorá má na škole na starosti 
informatiku, aby sme dohodli termín 
schôdzky (po vyučovaní, v obvyklom 
čase konania filatelistického krúžku). 
Aj deti som vopred upozornil na to, že 
na budúci týždeň nasledujúcu hodinu 
vo filatelistickom krúžku začneme pri 
počítačoch. A pretože som nevedel, ako 
to celé dopadne, naplánoval som čin-
nosť na skúšku cca na pol hodiny. 

Pani učiteľku som informoval, že bu-
deme prezerať iba niektoré www stránky 
s filatelistickým a poštovým obsahom. 

Detí prišli do školy „normálne“, chý-
bali niektorí opozdilci (ako obyčajne), 
ktorí nás potom nemohli nájsť v budo-
ve školy, ktorá má viac pavilónov. Moja 
chyba, mohol som upozorniť niekoho zo 
zamestnancov alebo dať lístok s infor-
máciou na dvere miestnosti tradičného 
stretávania. Odčiním to tým, že nabudú-

Katalógy poštových známok Sloven-
ska (ZSF, Ervo)

Finančné zabezpečenie:
 Ministerstvo školstva, ZŠ, SŠ a G 

(vzdelávacie poukazy)
 SP, a.s., ZSF, Kluby filatelistov – v sú-

lade so schváleným rozpočtom

 Mestá a obce – dotácie z prostriedkov 
na ochranu mládeže pred negatívnymi 
javmi (Protidrogové aktivity, kultúrne 
a vzdelávacie podujatia – nutnosť vy-
pracovania a predloženia projektov) 

 Mimovládne organizácie, tretí sektor 
Prerokované a schválené na rokovaní 

Rady ZSF 9. decembra 2006 v Bratislave
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ce pôjdeme najskôr do triedy, kde podám 
žiakom základné informácie a až potom 
sa presunieme do PC učebne. To má ale 
za následok, že pani učiteľka nás bude 
dlhšie čakať a predĺži sa jej čas v škole, 
ale je ochotná s nami spolupracovať. 

Deti obsadili v dvojiciach nám pride-
lené počítače, treba povedať že všetky 
fungovali, aj keď nie rovnako rýchlo. 
Pani učiteľka dataprojektorom premie-
tala na stenu všetko potrebné. 

Pre mnohých nebola práca na počíta-
či žiadnou novinkou a skôr šlo o to, aby 
poznali niektoré adresy, a vyznali sa 
aspoň orientačne na týchto stránkach. 
V prvom rade sme si pozreli portál Jap-
hila a tie príspevky, ktoré majú vzťah 
k Slovensku a k mládežníckej filatelii. 
Pozreli sme si najmä príspevok o naj-
vzácnejších známkach a posledné čís-
la Mladého sběratele. Vyhľadali sme aj 
niektoré filatelistické časopisy. 

Pri surfovaní na internete som si uve-
domil, že deti treba upozorniť na to, že 
musia na všetky takto získané informá-
cie hľadieť s určitou rezervou, lebo napr. 
v spomínanom príspevku nie je nič, ani 
žiadna zmienka o švédskej 3 Skillingovej 
banco, ktorá je v súčasnosti najdrahšia 
známka sveta. Alebo na inej adrese sme 
vyhľadali heslo poštová známka a čudovali 
sme sa nezmyslom, ktoré autor v jednom 
článku popísal – napr. aj to že prvá znám-
ka mala v roku 1840 gumový povrch!!! 
Pokračovalo to tým, že ďalšie krajiny vy-
dávajúce známky po Anglicku sú talian-
ske kráľovstvá v roku 1850, nespomínajú 
sa rakúske známky, ktoré do našej histó-
rie patria, chýbajú ešte predtým vydané 
známky švajčiarskych kantónov alebo 
Brazília a pod.. Skrátka informácie treba 
preverovať a nie všetkým slepo veriť.

Najdlhšie sme zotrvali na stránkach 
POFISu. Deti si pozreli novinky sloven-
ských známok, príležitostné poštové 
pečiatky, vyhľadali sme vydanie prvej 
slovenskej známky a niektoré FDC z ro-
ku 1993. Za úlohu potom dostali vyhľa-
dať niektoré konkrétne vydania zná-
mok podľa rokov a určiť ich autorov.

Nakoniec sme si ukázali prácu na vy-
hľadávači Google aby sme našli oficiál-
nu stránku ZSF. Tu je toho ale pre deti 
zatiaľ veľmi málo, stránka je určená dos-
pelým alebo vedúcim krúžkov. 

Nabudúce máme na programe prácu 
s vyhľadávačom, aby sme našli ďalšie 
informácie o autoroch našich poštových 
známok, potom známky a príležitostné 
poštové pečiatky so vzťahom k nášmu 
mestu (Trnava) a pod..

Uvedomil som si, že je dobré, keď 
má vedúci krúžku pri tejto činnosti po-
mocníka, lebo niektorým deťom treba 
pomôcť, keďže nestačia sledovať vy-
učujúceho-vedúceho krúžku, a na dru-
hej strane sa nájdu takí, ktorí nesledujú 
plánovanú činnosť a „preklikávajú“ sa 
na svoje stránky, niekedy aj nevhodné.

Niektorú z ďalších schôdzok budeme 
venovať tvorbe a písaniu textov na albu-
mové listy, pretože máme v programe prá-
ce v krúžku zaradenú aj tvorbu exponátov. 
Vyskúšame aj program s kreslením rámi-
kov a vôbec úpravu albumového listu.

Čas ukáže, či je moje počínanie správ-
ne a či budú deti spokojné. Schôdzky 
filatelistického krúžku v počítačovej 
učebni dokazujú, že v tejto škole sa na-
ozaj využíva internet a počítače v plnej 
miere, a to nielen vo vyučovacom proce-
se, ale aj v záujmovej činnosti.

Už ďalšia schôdzka priniesla niekoľ-
ko zaujímavých momentov. Spomeniem 
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aspoň dva. Ukázalo sa, že oznámenie 
deťom v predstihu o tom, že budeme pri 
počítačoch, motivovalo niekoľko nových 
detí, ktorí prišli preto, aby vraj videli pre 
ne čosi nové. A niektorí sa zasa po skon-
čení činnosti v učebni PC pobrali jedno-
ducho domov, lebo ďalšia filatelistická 
činnosť v triede ich už nezaujímala. To 
dokazuje, že záujem detí je mnoho razy 
chvíľkový a povrchný. Nie je to nič nové, 
skôr ich prirodzený prejav, keď sa vlastne 
ešte len hľadajú ich záujmy. Jednoducho 
musím sa viac snažiť, aby som deti, ktoré 
sa pridajú, okrem mojich „skalných“ pri 
filatelistickej činnosti udržal.

Na druhej strane o úspechu mojej 
snahy mohla rozhodnúť p. upratovačka 
(bolo predsa po vyučovaní a už mala 
poumývané a upratané) lebo sme sa 
takmer nedostali do triedy, keďže deti 
nemali prezuvky... Odteraz k povinnej 
výbave detí k zásobníkom a katalógom 
v igelitke budú patriť aj papuče. Preto-
že slovo riaditeľky a vedúceho sa musí 
podriadiť režimu, ktorý je stanovený 
so železnou prísnosťou. Ako sa hovorí 
v tom vtipe zo školského prostredia, že 
„ja a pán riaditeľ sme rozhodli...“ To je 
už ale naša, slovenská reality show.
   J. Mička

Hurá a ide sa do toho. Počítač už má 
kde kto, písacie stroje pomaly zapada-

jú prachom, “redisové“ a lievikové pierka 
už nik nepozná a rysovacie súpravy s tu-
šom sú odložené ani neviem kde. A tak na 
úpravu albumových listov v exponáte (a to 
nielen mladých filatelistov) môže nastúpiť 
počítač. Budem sa snažiť vybrať čo naj-
jednoduchší postup, aj keď na niektorých 
miestach textu to bude s viacerými alter-
natívami – potom už záleží na každom, kto 
skúsi odporúčaný postup v tomto príspev-
ku. Mimochodom, dal som ho učastníkom 
XXII. Dní filatelie Slovenska vlani v Trna-
ve, ale z určitých dôvodov som tento verej-
ný sľub nemohol skôr splniť. 

Predpokladám, že čitateľ je zbehlý as-
poň v základoch práce na počítači, asi na 
takej úrovni, ako písal na bežnom, kla-
sickom písacom stroji, pozná klávesnicu 
a vie „klikať“ s myšou na ovládacie prvky 
počítača. A samozrejme má k osobnému 
počítaču nainštalovanú tlačiareň. Ak nie, 

Počítačom na úpravu 
albumového listu!

uložený súbor si musí prekopírovať na dis-
ketu alebo USB kľúč a požiadať o vytlače-
nie niekoho, kto tlačiareň má. Tu je ale ne-
bezpečie, že nás kolega môže odmietnuť, 
lebo pri takomto spôsobe sa prenášajú po-
čítačové víry a ohroziť vlastný počítač chce 
málokto, aj keď existujú kvalitné antivíro-
vé programy, ktoré má mať každý počítač.

Budeme pracovať v programe Micro-
soft Word, ktorý je spravidla vo výbave 
všetkých počítačov. Obyčajne ho majú 
používatelia „vytiahnutý“ na ploche mo-
nitora, kde ho nájdeme podľa charakte-
ristického veľkého W alebo kliknutím 
ľavého tlačidla myši na „Štart“. Otvorí 
sa nám okno, v ktorm klikneme na iko-
nu PROGRAMY, otvorí sa ďalšie okno 
v ktorom vyklikneme Mikrosoft WORD.

Pre lepšiu názornosť je v tomto texte 
zobrazená časť panelov s ponukou, nie-
ktoré okná a ikony. Ospravedlňujem sa, 
že sú v češtine, lebo nemám nainštalova-
nú slovenskú verziu programu. Zobraze-
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nie všetkých líšt a celej ponuky nástrojov 
krok za krokom by neúmerne zväčšila 
rozsah článku. A môžeme začať.

Pred sebou máme po otvorení progra-
mu Word na obrazovke hárok – budúci 
albumový list formátu A4. Môj návod je 
na úpravu listu, v ktorom bude v hornej 
časti nadpis a príslušný text. Pod nimi 
budú neskôr umiestnené známky, hárče-
ky, výstrižky, celiny a pod..

Na začiatok bude nutné, aby sme mali 
predstavu, čo bude konkrétny albumový 
list obsahovať. Urobíme si približný náčr-
tok s rozmiestnením materiálu a rozmermi 
známok, obálok a pod. ale tieto rozmery 
zväčšíme o 2 až 4 mm. Rozmery si zapíše-
me do náčrtku, lebo opakované meranie 
pri práci na počítači by nás veľmi zdržova-
lo. Pre hrubší materiál, ako sú napr. obál-
ky, môžeme skúsiť na každej strane pridať 
aj 5 mm. Tým docielime, že okolo známok 
budú medzery cca 1-2mm z každej strany. 

Kto chce robiť na exponáte s havidka-
mi, pre neho tento krok odpadá.

Ďalším krokom bude voľba písma a je-
ho veľkosť. V paneli nástrojov (na hornej 
lište) je príslušná ikona (napr. s označením 
fontu Times New Roman) a kliknutím na 
túto ikonu sa nám otvorí ďalšie okno, kde 
si vyberieme písmo podľa našej chuti – vý-
ber je skutočne veľký. Preto nemusíme mať 
obavy, že budú dva exponáty podobné ako 
vajce vajcu. Vedľa typu písma je veľkosť, 
pre nadpisy môžeme voliť veľkosť napr. 14 
a pre ostatok textu postačí bežných „12“. 
Ďalšiu možnosť úpravy textu máme v tom, 
že nadpis môžeme vytmaviť (kliknutím 
na ikonu B na hornej lište) a ďalší, menej 
významný text alebo popis môžeme zme-

niť na kurzívu (tá je označená šikmým I ) 
a pod. ale: zvolený typ písma, veľkosť, cen-
trovanie a pod. už musíme dodržať v celom 
exponáte, lebo je to striktná požiadavka na 
jednotnú úpravu exponátu.  (Obr. 1 hore)

Ak chceme mať popis usporiadaný sy-
metricky, odklikneme na hornej lište ikonu 
Centrovať alebo Zarovnať na stred. Možno 
použiť aj zarovnanie vľavo (potom bude 
text nesymetrický). Treťou možnosťou je 
zarovnanie do bloku – ale tu v neúmerne 
kratších textoch budú medzi slovami ne-
pravidelné medzery. (Neodporúčam). Pri-
pomínam však, že na to žiadne normy nie 
sú stanovené, okrem toho, aby exponát pô-
sobil esteticky a výsledný dojem bol prinaj-
menšom dobrý. Preto volíme aj spravidla 
čiernu farbu písma a rámikov, aj keď moji 
mladí filatelisti skúsili v minulosti časť tex-
tu v zelenom, mysliac tým súvislosť s prí-
rodou ale tento experiment sa stretol s ne-
pochopením a odsúdením poroty a tým aj 
nižším hodnotením exponátu. 

Príklady týchto úprav (prvý s cen-
trovaním, druhý so zarovnaním vľavo, 
ukážkou zmeny písma a pod.:

Skgfriokmzsfsnp
Slkolodhnfzrgfzbvgb vbklkgitkatihjm-
nhbkhnmautomobil bn bn kd-nkdbn 

kldsbnsl-kn-kdsnkl-lnknv-fnjfngnjithj-
mrthjm-rmnbhjeihtjr

Skgfrzsfiosnp
Slkolodhnfz rgfzbvgb vbklkgjti hjmnhbkh 
nmb n bn kd-nkd bn kldsbnsl-kn-kdsnkl-
lnknv-fnjfngnjithjmrthjm-rmnbhjeihtjrthn-
kihjbihj hr mrpe§ z bpzremičkathnkihj h-r 
mrpe§

Ján Mička
pokračovanie v budúcom čísle
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Klub filatelistov 52-51 v Nitre 
bilancoval

Dňa 20.februára 2007 sa 22 filatelis-
tov z tohto klubu, ktorý má 40 čle-

nov, stretlo na slávnostnej výročnej člen-
skej schôdzi v Dome Matice slovenskej 
v Nitre. Preto bola schôdza slávnostná, 
lebo si klub pripomenul 25. výročie svoj-
ho založenia 2.12.1987. Schôdze sa tiež 
zúčastnilo 17 hostí, ktorí poskytovali 
sponzorstvo na aktivity klubu a podie-
ľali sa na rôznych spoločných akciách. 
Na schôdzu prišli tiež Doc. Ing. Ľubomír 
Floch, PhD. predseda ZSF, Ing. Vladimír 
Mrva, predseda Združenia klubov filate-
listov Západoslovenského regiónu, Mgr. 
Ján Vallo, predseda Spoločenstva sv. 
Gabriela a pozvaní zástupcovia KF, ktorí 
s klubom spolupracovali.

Ako pre každú výročnú členskú 
schôdzu aj na túto pripravil tajomník 
klubu Miroslav Ňaršík súbor materiálov 
pre rokovanie včítane správy o činnosti 
klubu v rokoch 2003 až 2006. Každý prí-
tomný člen si ich mohol prečítať. Preto 
tajomník klubu spomenul len niektoré 
významnejšie akcie.

O všestrannej činnosti hovoria tieto 
fakty uvedené v tejto správe. Možno to 
ukáže na príklady aj pre ďalšie kluby. 
Filatelistické akcie organizoval päťčlen-
ný výbor s predsedom PeadDr. Jozefom 
Gálom a tajomníkom Miroslavom Ňar-
šíkom.

Výmenných klubových schôdzí bolo 
118 (každý druhý utorok v mesiaci) a 48 
veľkých výmenných schôdzí (každú 
prvú nedeľu v mesiaci). Členská zá-
kladňa v hodnotených rokoch sa pohy-
bovala od 40 do 42 členov. 

Klub organizoval 3 súťažné filatelistic-
ké výstavy. Medzinárodná filatelistická 
výstava NITRAFILA 2003, Premierová 
filatelistická výstava III. stupňa ZBEHY 
2005 a Národná filatelistická výstava I. 
a II. stupňa NITRA 2006. Tiež 5 väčších 
nesúťažných propagačných výstav a ďal-
šie menšie propagačné výstavy. 

Klub venuje pozornosť aj tvorbe a vys-
tavovaniu exponátov. Veď 13 členov klu-
bu má spolu 33 exponátov z nich je 24 
súťažných. Niektoré sú vysoko hodnote-
né veľkými striebornými, pozlátenými 
a zlatými medailami. V súčasnosti 5 čle-
nov pracuje na nových exponátoch.

Pri príležitosti výstavy NITRAFILA 
2003 usporiadali úspešný II. filatelistic-
ký ples v Dome Matice slovenskej. 

K 165. výročiu výstupu Ľudovíta 
Štúra so svojou družinou na Kriváň 
a v rámci výstavy NITRA 2006 zorgani-
zovali 16.8.2006 Prvý filatelistický vý-
stup na Kriváň. Asi malá propagácia sa 
prejavila na malej účasti filatelistov na 
ňom. Účastníkom a záujemcom bude 
pripomínať tento výstup kašet s textom 
na poštových zásielkach, ktoré vyniesli 
filatelisti na Kriváň a následne ich odos-
lali z pošty Štrbské Pleso.

Klub pripravil inaugurácie troch sloven-
ských poštových známok s kresťanskou 
tematikou. Navrhol 29 príležitostných 
poštových pečiatok pre rôzne príležitosti, 
ktoré používali pošty v Nitre a v okolí. 

Vo vyšších zväzových funkciách pra-
covali 3 členovia klubu. 

Klub má družbu so zahraničnými 
klubmi filatelistov v Báčskom Petrovci 
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(Srbsko) a v Žďári nad Sázavou (Česko) 
v rámci ktorej sa výstav a filatelistic-
kých akcií zúčastňujú členovia klubu. 

Klubová kronika na albumových lis-
toch má 694 listov, čo je 56 výstavných 
plôch. Vedie ju Miroslav Ňaršík. Vystavo-
vali ju na rôznych nesúťažných výstavách. 

Klub vlastní Ochrannú známku Úra-
du priemyselného vlastníctva Sloven-
skej republiky.

Klub nezabúda ani na budúcnosť or-
ganizovanej filatelie. Stará sa o krúžok 
mladých filatelistov s počtom členov 10-13 
a v školských rokoch 2002-2005 tiež o dru-
hý krúžok. Členský príspevok za mladých 
filatelistov platí klub. Viacerí členovia klu-
bu dávajú pre mladých filatelistov skart.

V rámci výstavy NITRAFILA 2003 
usporiadali Kongres mladých filatelis-
tov a finále Olympiády mladých fila-
telistov na tému „Desať rokov Sloven-
skej republiky“ v priestoroch Spojenej 
školy na Slančíkovej 2. Z krúžku cez 
regio nálne kolo postúpil do finále jeden 

člen a v ňom obsadil druhé miesto. Aj 
v rámci výstavy NITRA 2006 usporia-
dali Kongres mladých filatelistov a fi-
nále Olympiády mladých filatelistov na 
tému „Symboly Slovenska a formova-
nie štátnosti Slovenskej republiky“ tiež 
v priestoroch Spojenej školy na Slančí-
kovej 2. Do finále postúpili traja mladí 
filatelisti z tohto krúžku a obsadili jed-
no prvé a dve tretie miesta. 

Deti rady súťažia a preto v krúžku sú-
ťažia v aktivite: vo vystavovaní a hodno-
tení exponátov na výstavách, tvorbe no-
vých exponátov, v ich rozširovaní, v účasti 
na ankete „Najkrajšia poštová známka 
a najkrajšia príležitostná pečiatka roka,“ 
v dochádzke, v účasti a umiestnení v jed-
notlivých kolách Olympiády mladých 
filatelistov, v zbieraní slovenských pošto-
vých známok, v získaní nového člena do 
krúžku a v iných aktivitách. Vedúci krúž-
ku súťaž polročne a celoročne vyhodno-
cuje a odmeňuje podľa poradia. Mladí 
filatelisti majú 13 výstavných exponátov 
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Rozhodol som sa informovať kluby 
filatalistov o niektorých aktivitách, 

ktoré pripravuje klub filatelistov 52-
51 v Nitre v roku 2007. Možno to bude 
iniciovať aj iné kluby do intenzívnejšej 
práce. Filatelisti z iných klubov sa budú 
môcť týchto akcií zúčastňovať.

Členovia klubu sa budú schádzať 
pravidelne každý druhý utorok v klu-

Z plánu činnosti KF 52-51 pri 
Dome Matice slovenskej v Nitre

bovni Domu Matice slovenskej v Nitre. 
Zasadnutia výboru klubu sa budú usku-
točňovať v tomto Dome Matice sloven-
skej podľa Stanov ZSF, potreby členov 
a výboru klubu.

Každú prvú nedeľu v mesiaci budú 
organizovať stretnutia filatelistov 
v Akadémii vzdelávania (bývalá Posád-
ková správa) v Nitre.

z nich najlepšie získali aj veľké striebor-
né a pozlátené medaily. V rokoch 2003 
až 2006 boli vystavené 3 exponáty na 
zahraničných a 5 na domácich súťažných 
výstavách, 2 exponáty na nesúťažných 
výstavách v zahraničí a 12 exponátov na 
domácich výstavách.

Na propagáciu poštových známok 
a filatelie už tradične každoročne pri-
pravuje so spolupracovníkmi sláv-
nostné vyhlásenie ankety Najkrajšia 
poštová známka roka s odmeňovaním 
autorov návrhov a rytcov v Kostoľanoch 
pod Tríbečom. Je to spojené s progra-
mom v amfiteátri za účasti nielen fila-
telistov ale i početných občanov z okoli-
tých dedín a miest.

Za všetkými týmito aktivitami sú 
stovky hodín, ktoré odpracovali bezplat-
ne členovia klubu a spolupracovníci. 

V diskusii odznelo 13 príspevkov 
z nich väčšinu predniesli hostia, ktorí sa 
s uznaním vyjadrovali o bohatej činnosti 
klubu. Predseda ZSF Doc. Ing. Ľubomír 
Floch poďakoval členom za rozsiahlu 
činnosť a vyzdvihol prínosy zo spoluprá-
ce s Maticou slovenskou. Pripomenul, že 
členov ZSF čaká zvýšenie členského.

Predseda Západoslovenského združe-
nia klubov filatelistov Ing. Vladimír Mrva 
odovzdal Bronzové čestné odznaky ZSF 
členom klubu za ich aktivitu v klube. 

Každému členovi klubu a spolupra-
covníkom, účastníkom tejto slávnostnej 
schôdze budú pripomínať výročie klubu 
darčeky, ktoré dostali: pohár a vyrytím 
jubilea klubu, tričko s rovnakou tlačou, 
a pamätný list s rytinou slovenskej poš-
tovej známky Nitra.

Prítomní členovia klubu prijali roz-
siahly plán činnosti na rok 2007, ktorý 
má 13 bodov. O ňom je osobitný príspe-
vok v Spravodajcovi ZSF.

Zvolili nový päťčlenný výbor klubu. 
Predsedom sa stal Ing. Patrik Rovný, 
PhD., podpredsedom PaedDr. Jozef Gál 
a tajomníkom Miroslav Ňaršík.

Takúto aktivitu klubu umožnili priaz-
nivé podmienky v Plastike, a.s. v Nitre 
a v Dome Matice slovenskej v Nitre, za 
čo sú im členovia klubu vďační. 

Podrobnejšie informácie o činnosti 
klubu môžu záujemcovia nájsť na we-
bovej stránke klubu www.nitrafila.sk.

Ing. Ján Maniaček st.
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Budú podporovať činnosť krúžku 
mladých filatelistov pri Spojenej škole, 
na Slančíkovej 2 v Nitre, ktorý sa schá-
dza každý piatok počas školského roka.

Usporiadajú stretnutie členov Klubu 
Fera Horniaka a propagačnú „Jubilejnú 
výstavu Fera Horniaka“ v Ponitrian-
skom múzeu v Nitre (4.-29.4.2007).

Pripravia v spolupráci s mestom Nit-
ra, Poštovým múzeom v Banskej Bystri-
ci a Poštovým múzeom Praha ku Dňu 
českej kultúry v Nitre nesúťažnú výsta-
vu “Česko-slovenská známková tvorba“ 
v Ponitrianskom múzeu v Nitre (10.10.-
4.11.2007).

Pripravia v spolupráci so Spolkom 
filatelistov v Báčskom Petrovci a Filate-
listickým zväzom Vojvodiny nesúťažnú 
výstavu tvorcov slovenských poštových 
známok v Báčskom Petrovci (Srbsko) 
pri príležitosti 75. výročia Matice slo-
venskej v Juhoslávii (2.8.-5.8.2007).

Usporiadajú spolu s Domom Matice 
slovenskej v Nitre zájazd do Báčskeho 
Petrovca pri príležitosti osláv 75. vý-
ročia Matice slovenskej v Juhoslávii 
a Slovenských národných slávností (2.-
5.8.2007).

Budú pokračovať v spolupráci s KF 
v Žďári nad Sázavou (Česko) a Spolkom 
filatelistov v Báčskom Petrovci.

Usporiadajú 2. filatelistický výstup na 
Ďumbier (termín júl alebo august 2007 
sa spresní).

Pripravia na 7.5.2007 v spolupráci 
s Obecným úradom v Ivánke pri Nitre 
nesúťažnú výstavu k 130. výročiu otvo-
renia pošty  Ivanka pri Nitre (7.5.1877).

Pripravia v spolupráci so Spoločens-
tvom sv. Gabriela na Slovensku, mes-
tom Nitra, Nitrianskym samosprávnym 
krajom, Slovenskou poštou, Nitrianskou 
galériou a Ponitrianskym múzeom pro-
jekt Medzinárodnej filatelistickej výsta-
vy Svätého Gabriela „NITRAFILA 2008“ 
pri príležitosti konania 13. Svetového 
kongresu Spoločenstva Svätého Gabrie-
la v Nitre, Cyrilo-Metodských a Pribi-
novských osláv (2.-5.7.2008).

Zapoja sa do Projektu Európskej únie 
„Nitra – Európske hlavné mesto kultúry 
2013“ usporiadaním Medzinárodnej Eu-
rópskej filatelistickej výstavy NITRAFILA 
2013 pod patronátom FEPA pri príležitosti 
20. výročia vydávania slovenských pošto-
vých známok za účasti filatelistických ex-
ponátov Filatelistických zväzov EÚ, Poš-
tových múzeí štátov EÚ, a obchodníkov 
s filatelistickým materiálom štátov EÚ.

Nitrianskí filatelisti pozývajú na tie-
to akcie klubu filatelistov aj filatelistov 
z iných klubov filatelistov.

Ing. Ján Maniaček st.

Z rozsiahlej správy o činnosti Klubu 
filatelistov 54 – 01 v Košiciach za 

uplynulé obdobie prezentujeme len jej 
podstatnú časť, zameranú predovšet-
kým na dosiahnuté konkrétne výsledky 
v jednotlivých oblastiach. Činnosť vý-
boru i klubu bola vykonávaná v súlade 

Košickí filatelisti bilancovali
s Plánom hlavných úloh pre rok 2006, 
Projektom na oživenie klubovej činnosti 
a realizačných plánov spolupráce s part-
nerskými organizáciami klubu. V týchto 
dokumentoch boli stanovené prioritné 
oblasti činnosti klubu s konkrétnymi 
úlohami a termínmi na ich realizáciu.
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Výchovno-vzdelávacia 
činnosť

V rámci osvetového a vzdelávacieho 
programu Štátnej vedeckej knižnice 
v Košiciach sa uskutočnili tri odborné 
semináre s filatelistickou náplňou:

Ing. Miroslav Gerec: Výrobné chyby 
na nových slovenských známkach;

Viliam Gaál: 80 rokov svetovej orga-
nizácie filatelie;

Dušan Evinic: Košické podacie balí-
kové nálepky.

Klub zorganizoval k 100. výročiu 
prevezenia telesných pozostatkov Fran-
tiška II. Rákócziho do Košíc odborný 
seminár s medzinárodnou účasťou. Na 
seminári boli prednesené štyri pred-
nášky tematický zamerané na históriu 
obdobia rokov 1619 – 1713. Nosnou 
prednáškou bola „Pošta Františka II. 
Rákócziho v rokoch 1703 – 1711“ pred-
nesená MUDr. Jurajom Pálkom.

Do programu slávnostného zhro-
maždenia východoslovenských filate-
listov uskutočnenému ku Dňu známky 
a filatelie prispel Dr. J. Pálka prednáš-
kou „Provizórne pečiatky na Slovensku 
v rokoch 1945 – 1946“.

V roku 2006 bolo spolu prednese-
ných osem prednášok. Priemerná účasť 
bola 19 účastníkov. Za posledné štyri 
roky bol celkový počet prednášok 29.

Výročná členská schôdza hodnotila 
výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu 
pozitívne a navrhuje v nej pokračovať. 
V záujme ďalšieho skvalitnenia odbor-
ného vzdelávania výbor klubu vypra-
cuje na základe odznených diskusných 
príspevkov a doteraz získaných skúse-
ností novú koncepciu odborného vzde-
lávania s výhľadovým plánom do roku 

2010. Na prvý polrok 2007 je schválený 
časovo tematický plán prednášok.

Edičná a publikačná 
činnosť

Tejto činnosti bola venovaná mimo-
riadna pozornosť. V roku 2006 klub 
vydal samostatne, alebo v spolupráci 
s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúcia-
mi nasledovné publikácie:
1. Katalóg 7. mestskej filatelisticko fi-

lokartistickej výstavy AGROFILA 
Košice 2006;

2. Katalóg výstavy poštových známok 
mladých filatelistov MLADIFILA 
Košice 2006;

3. Katalóg filatelistickej výstavy o his-
tórii košického maratónu;

4. Katalóg Spomienkovej filatelistickej 
výstavy k 100. výročiu prevezenia 
telesných pozostatkov Františka II. 
Rákócziho do Košíc;

5. Zborník „Košice vo filatelii“ číslo 17;
6. Zborník „Pošta Františka II. Rákóc-

ziho v rokoch 1703 – 1711“;
7. Štyri čísla periodika „PERFIN“ 

– spoločné vydanie slovenskej a čes-
kej skupiny zberateľov perfínov.

V týchto publikáciách bolo zverejne-
ných 32 odborných príspevkov. Z klubu 
prispievali do odborných filatelistických 
časopisov a edícii: Ing. M. Gerec, D. Evi-
nic, Dr. J. Pálka, Dr. V. Chmelár, Ing. J. 
Kuběnka, V. Gaál, Dr. A. Bárd, Dr. T. 
Kotek, Ing. J. Marenčík, Prof. I. Mara-
ček a Dr. Z. Kostecká PhD.. Spolu za rok 
2006 členovia klubu uverejnili 67 v pre-
vážnej miere odborných príspevkov.

Za roky 2003 – 2006 klub vydal 16 
publikácii a jeho členovia uverejnili 262 
príspevkov. V tejto prioritnej oblasti aj 
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v minulom roku klub udržal už tradične 
svoj vysoký štandard.

Výstavnícka činnosť
Bola zameraná na usporiadanie vlast-

ných nesúťažných filatelistických výstav 
a na účasť vystavovateľov na súťažných 
domácich a zahraničných výstavách.

V spolupráci s našimi partnerskými 
organizáciami sme v roku 2006 uspo-
riadali:
1. 7. mestskú filatelisticko filokartistic-

kú výstavu AGROFILA Košice 2006. 
Výstava bola venovaná druhému vý-
ročiu vstupu Slovenskej republiky 
do EÚ a Dňu mesta Košice 2006;

2. Mestskú výstavu poštových známok 
mladých filatelistov venovanú 190. 
výročiu narodenia velikána našich 
dejín Ľudovíta Štúra. Výstava bola 
spojená so súťažou žiakov košických 
základných škôl na tvorbu výtvar-
ných návrhov na poštové známky;

3. Filatelistickú výstavu o histórii ko-
šického maratónu;

4. Spomienkovú filatelistickú výstavu 
k 100. výročiu prevezenia telesných 
pozostatkov Františka II. Rákócziho 
do Košíc s medzinárodnou účasťou.

Ďalej na výstave usporiadanej Štátnou 
vedeckou knižnicou v Košiciach „Milan 
Rastislav Štefánik“, bol prezentovaný 
exponát Ing. J. Maniačka z Nitry: „M. R. 
Štefánik – vedec, politik a vojak“.

Na základe dohody o spolupráci me-
dzi KF 54 – 01 Košice a poštou Košice 1 
sú permanentne umiestnené výstavné 
panely v priehradkovej dvorane pošty 
Košice 1, na ktorých prezentujú košic-
kí zberatelia ukážky zo svojich zbierok, 
exponátov, ako aj výsledky svojich bá-

dateľských štúdií. Klub má k dispozícii 
aj vitríny na propagačné materiály a oz-
namy o aktivitách klubu.

Za roky 2003 – 2006 bolo v Košiciach 
usporiadaných 13 nesúťažných propa-
gačných výstav. Do tohto počtu nie sú 
započítané mládežnícke výstavy men-
šieho rozsahu usporiadané na základ-
ných školách.

Účasť na súťažných 
výstavách

„POPRADFILA 2006“:
D. Evinic: Slovensko – doklady k ba-

líkom z XX. storočia – VS;
D. Evinic: Listy a formuláre s kolka-

mi – rubín;
D. Evinic: Naše strojové pečiatky 

propagačné – smaragd;
PhDr. V. Chmelár: Listy na bezplat-

ný poštový styk – rubín;
MVDr. A. Bárd: Špecializácia znám-

ky Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod 
Tríbečom – smaragd.

Trieda mládeže:
P. Bárdová: Zimné športy – VS;
P. Bárdová: Medzinárodný maratón 

mieru Košice – S;
L. Bubeliny: Technika v službách člo-

veka – PS;
M. Kostecký: Spoločník a pomocník 

človeka – PS;
M. Kraner: Osobnosti verejného 

a spoločenského života – PS;
J. Novotný: Architektúra okolo nás 

– PS.
Národná filatelistická výstava 

„NITRA 2006“:
PhDr. V. Chmelár: Poštové pečiatky 

Košíc – VS;
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D. Evinic: Slovensko – doklady k ba-
líkom z XX. storočia – S;

D. Evinic: Listy a formuláre s kolka-
mi – rubín.

Trieda mládeže:
S. Bárdová: Technika atletických dis-

ciplín – VS;
P. Bárdová: Zimné športy – VS.
Svetová výstava „WASHINGTON 

2006“:
MUDr. J. Pálka: Poštová história 

Uhorska – VS.
Svetová výstava mládeže „BELGICA 

2006“:
I. Kovalčíková: Slovensko od roku 

1993 – S;
S. Bárdová: Technika atletických dis-

ciplín – B.
Na rok 2007 sú plánované tri nesú-

ťažné filatelistické výstavy:
1. 8. mestská filatelisticko filokartistic-

ká výstava s medzinárodnou účasťou 
TECHFILA Košice 2007 venovaná 60. 
výročiu založenia Slovenského tech-
nického múzea v Košiciach a Dňu 
mesta Košice 2007;

2. Mládežnícka výstava poštových 
známok na záver školského roku 
2006/2007;

3. Filatelistická výstava k Medzinárod-
nému maratónu mieru v Košiciach.

Činnosť odborových 
záujmových skupín

Podľa odbornej orientácie sa členo-
via klubu združujú do odborných záuj-
mových skupín. Oficiálne ich klub ne-
vedie až na zberateľov perfinov, ale ich 
činnosť je natoľko preukázateľná a výz-
namná, že im bola venovaná náležitá 
pozornosť aj v správe o činnosti klubu.

Skupina zberateľov 
perfinov

Združuje zberateľov zo slovenských 
klubov, má 25 členov, spolupracuje so 
zberateľmi v Českej republike a spoloč-
ne vydávajú periodikum PERFIN. Čin-
nosť skupiny riadi na vysokej odbornej 
a organizačnej úrovni trojčlenné vede-
nie: Ing. J. Marenčík, Ing. J. Kuběnka 
a PhDr. T. Kotek.

Činnosť členov skupiny pošto-
vej histórie môžeme charakterizovať 
vzdelávacou a publikačnou činnosťou 
s výrazným prínosom vo výstavníckej 
činnosti. Veľmi úspešnou bola oblasť 
budovania a vystavovania exponátov na 
výstavách. Zvláštnu aktivitu vyvíjali: D. 
Evinic, Dr. J. Pálka a PhDr. V. Chmelár.

Činnosť skupiny slovenskej známky 
sa orientovala predovšetkým na štú-
dium slovenskej známky vo všetkých 
jej aspektoch. Zvláštna pozornosť bola 
venovaná vzdelávacej, publikačnej 
a bádateľskej činnosti. Významná bola 
aj ich pomoc vystavovateľom pri tvorbe 
exponátov. Vedúcou osobnosťou skupi-
ny je Ing. M. Gerec.

V oblasti námetovej filatelie sa nám 
nedarí. Jedinou svetlou stránkou v čin-
nosti našich námetárov je ich záslužná 
práca na budovaní námetových exponá-
tov mladých filatelistov. V námetovej fi-
latelii nás čakajú náročné úlohy, ktorých 
zvládnutie bude vyžadovať veľké úsilie.

Práca s mládežou
V roku 2006 pracovali pri klube pod 

vedením Dr. A. Bárda a Prof. I. Mara-
čeka dva Krúžky mladých filatelistov 
V 315 a V 337. Krúžky vykazovali počas 
školského roku 2005/2006 pravidelnú 



Spravodajca ZSF 26

Z KLUBOV A REGIÓNOV

činnosť orientovanú na prípravu čle-
nov krúžku na Filatelistickú olympiádu 
mládeže, usporiadanie krúžkových kôl 
a regionálneho kola FO.

Náležitá pozornosť bola venovaná 
odbornej výchove členov krúžku cestou 
získavania odznaku odbornej zdatnos-
ti mladého filatelistu, k tvorbe nových 
a skvalitneniu existujúcich exponátov. 
Jednou z hlavých úloh na rok 2007 je 
založenie jedného KMF od nového škol-
ského roku 2007/2008.

Propagačná činnosť
Táto činnosť bola v roku 2006 za-

meraná na propagáciu klubových ak-
tivít a hlavne na výstavnícku činnosť, 
z ktorej následne vyplynuli aj vyda-
vateľská aj publikačná činnosť. Práca 
spočívala hlavne na realizácii návrhov 
na príležitostné poštové pečiatky, prí-
tlače, diplomy, pamätné listy, pozvánky 
a príspevky do výstavných katalógov 
a filatelistických periodík. V roku 2006 
boli zrealizované tri príležitostné pe-
čiatky, tri kašetové pečiatky, 24 druhov 
prítlačí na obálky a poštové lístky, osem 
pamätných listov, štyri druhy diplomov 
a desať druhov pozvánok. Okrem toho 
sa členovia tohoto odboru aktívne zú-
častňovali na realizácii výstav. Pracova-
li v zložení: V. Gaál, Mgr. D. Slezáková 
a Ing. J. Marenčík.

Spolupráca 
s mimozväzovými 

partnerskými 
organizáciami klubu
Náročné úlohy prijaté v Pláne aktivít 

na rok 2006 v Projekte na oživenie klu-
bovej činnosti, klub realizoval hlavne 

vďaka finančnej podpore a materiálnej 
pomoci partnerských organizácii. Úče-
lové dotácie od Magistrátu mesta Koši-
ce, Mestskej časti Košice – Staré mesto 
a Mestskej časti Košice – Sever, rozho-
dujúcou mierou prispeli k uskutočne-
niu plánovaných výstav a ich sprievod-
ných akcií.

V roku 2006 sa úspešne rozvíjala 
a skvalitnila spolupráca s dlhoročný-
mi partnerskými organizáciami klubu 
– Štátnou vedeckou knižnicou a Slo-
venským technickým múzeom. Sľub-
ne sa rozvíja spolupráca s Regionál-
nym poštovým centrom v Košiciach, 
Domom Matice slovenskej, Miestnym 
odborom Matice slovenskej a Mara-
tónskym klubom. Výročná členská 
schôdza veľmi pozitívne hodnotila 
túto činnosť a odporúča výboru klubu 
naďalej rozvíjať túto obojstranne vý-
hodnú spoluprácu.

Spolupráca s Klubom 
filatelistov 54 – 30 

v Košiciach
Spolupráca s KF 54 – 30 v Košiciach sa 

uskutočňuje na základe dohody o spo-
lupráci uzatvorenej v roku 1997. Minu-
loročná spolupráca obidvoch klubov sa 
sústredila predovšetkým na organizač-
no-technické zabezpečenie košických 
nesúťažných výstav a ich sprievodných 
podujatí, ako aj na ich finančné zabez-
pečenie. V spolupráci sú ešte rezervy, 
hlavne v oblasti mládežníckej filatelie 
a zapojení sa členov KF 54 – 30 do od-
borného vzdelávania. Treba zvýšiť aj 
informovanosť členov o plánovaných 
aktivitách za účelom zvýšenia ich návš-
tevnosti.
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Klub filatelistov 54 – 30 Košice vzni-
kol 1. januára 1977 z filatelistické-

ho krúžku, ktorý dovtedy pracoval pri 
Závodnom klube ROH n. p. MONTO-
STAV Košice. Tento počtom neveľký 
klub, najpočetnejší bol v roku 1989, 
kedy mal 44 členov, má za sebou boha-
tú činnosť, hlavne výstavnícku. Medzi 
najvýznamnejšie podujatia klubu v mi-
nulosti patrilo usporiadanie štyroch 
filatelistických výstav MONTOFILA. 
Ako spoluorganizátor v spolupráci s KF 
54 – 01 Košice sa podieľal tento klub 
na mnohých výstavách realizovaných 
v Košiciach. Členovia klubu - vystavova-
telia sa svojimi exponátmi prezentovali 
na výstavách v Košiciach, ale aj v rámci 
celého Československa.

V súčasnosti má klub 21 členov 
a od začiatku až doteraz je na jeho 
čele ako predseda Ing. Ladislav Göőz. 
V dnešných neľahkých podmienkach 
klub spolupracuje ako spoluorganizá-
tor filatelistických výstav s KF 54 – 01 
a tak pokračuje vo svojej výstavníckej 
tradícii.

30 rokov od vzniku KF 54 – 30 
v Košiciach

30 rokov svojej existencie si členo-
via klubu pripomenuli prítlačou na 
korešpondenčných lístkoch, na ktorej 
vidíme budovy bývalého n. p. Mon-
tostav, kde tento klub vznikol a dlhé 
roky pôsobil.

VG

Výbor klubu filatelistov 54–30 ini-
ciuje zvolanie spoločného zasadnutia 
výborov obidvoch klubov rozšíreného 
o výbor Spolku košických filatelistov 
za účelom prerokovania a schválenia 
spoločného výhľadového plánu na roky 
2007 – 2010. 

Spoluprácu košických filatelistic-
kých organizácii je potrebné povzniesť 
na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Vysoká spoločenská, organizačná 
a odborná úroveň filatelistických výs-
tav i ďalších aktivít dokazujú, že Klub 
filatelistov 54 – 01 v Košiciach napriek 
svojim špecifickým problémom, ktoré 
neumožňujú realizáciu niektorých zá-
merov (členská základňa, novinková 
služba), je životaschopný, napreduje 
správnym smerom k dosahovaniu ďal-
ších významných úspechov.

Viliam Gaál
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Príprava valného zhromaždenia 
ZKF VR

Dňa 17. marca 2007 sa v Poprade zi-
šiel výbor ZKF východoslovenské-

ho regiónu na svojej pravidelnej schôdzi. 
Základným bodom rokovania bola príp-
rava valného zhromaždenia ZKF VR.

O prípravách informovali členovia 
prípravného výboru tohto rokovania, 
ktorí boli menovaní výborom ZKF VR na 
predchádzajúcom zasadaní. Valné zhro-
maždenie ZKF VR sa uskutoční 26. mája 
2007 v hoteli Tatra (bývalý hotel Garni) 
v Poprade so začiatkom o 9.00 hodine. Na 
každý klub filatelistov v pôsobnosti ZKF 
VR bude odoslaná pozvánka s progra-
mom a záväznou prihláškou o účasti de-
legáta na valnom zhromaždení ZKF VR, 
ktorú predseda klubu filatelistov musí 
vyplniť s vedomím delegáta a odoslať 
tajomníkovi ZKF VR. Prípravný výbor 
zostaví kandidátku pre voľbu predse-
du ZKF VR, výboru ZKF VR, revíznej 
komisie ZKF VR a delegátov za ZKF 
VR na valné zhromaždenie ZSF. K voľ-

bám budú pripravené hlasovacie lístky. 
K valnému zhromaždeniu ZKF VR budú 
vydané číslované korešpondenčné lístky 
s prítlačou pre delegátov, nečíslované ko-
rešpondenčné lístky s prítlačou a obálky 
s prítlačou pre ostatných záujemcov. Re-
gionálne poštové centrum Slovenskej 
pošty a.s. Poprad zriadi v priestoroch 
konania valného zhromaždenia ZKF VR 
príležitostnú poštovú priehradku v kto-
rej bude používaná príležitostná poštová 
pečiatka k tomuto valnému zhromažde-
niu. Jej autorom, ako aj autorom prítlačí, 
bude renomovaný popradský výtvarník 
Jozef Kupko.

ZĽAVA PÁNI: JUDR. KAMENSKÝ, EVINIC 
– PREDSEDA ZKF VR, HORVÁTH, NYÉKI ST. 
(FOTO: ING. Ľ. VAJČOVEC)

ZĽAVA PÁNI: CEHLÁR, ING. MARTOŇ, TEŤU-
ĽA – TAJOMNÍK ZKF VR, EVINIC – PREDSEDA 
ZKF VR (FOTO: ING. Ľ. VAJČOVEC)

Výbor ZKF VR využil svoje zasada-
nie aj k slávnostnému odovzdaniu Čest-
ných odznakov ZSF členom klubov fila-
telistov z Popradu a okolia. Odznaky si 
prebrali členovia KF 54 – 12 Kežmarok 
(obr. 1) a KF 54 – 17 Poprad (obr. 2).

Ing. Zdeněk Baliga
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Ing. Ján Karásek 80 ROKOV

Znie to neuveriteľne, je 
však skutočnosťou, že 

23. februára 2007 sa dožil 
mimoriadneho významného 
životného jubilea – 80 rokov 
– Ing. Jan Karásek (l927). Vo 
filatelistickom svete snáď nie 
je človeka, ktorý by nepoznal 
jeho meno. Vynikajúci filate-
lista, ktorého celého ovládlo 
kúzlo poštových známok už 

a zároveň veľmi skúse-
ného a renomovaného 
znalca pre odbor známok 
Československa. Sám sa 
považuje za žiaka vyni-
kajúceho československé-
ho znalca Jana Mrňáka 
a stal sa jeho prirodze-
ným pokračovateľom. 
Veľmi rýchlo získal vý-
raznú autoritu i v medzi-

v chlapčenskom veku, dosiahol v prie-
behu svojho aktívneho filatelistického 
života predovšetkým vo svojom najob-
ľúbenejšom odbore, t.j. známok pred-
vojnového Československa, postupne 
všetkých mysliteľných mét ako doma, 
tak na medzinárodnom poli. Ako vys-
tavovateľ sa zúčastnil množstva do-
mácich a zahraničných výstav vrátane 
výstav svetových, kde jeho vynikajúce 
špecializované zbierky Českosloven-
ska I. vrátane zvlášť budovanej zbierky 
známok a celistvostí leteckých (I., II. 
a III. emisie) zožali mimoriadne úspe-
chy v podobe zlatých a veľkých zlatých 
medailí a radu čestných cien. Stručne 
povedané, vo svojej dobe – najmä v ro-
koch šesťdesiatych a sedemdesiatych 
bolo „Karáskove Československo“ 
svojou dokonalou koncepciou, pre-
pracovanosťou, hĺbkou špecializácie 
a kompletnosti určite na území repub-
liky bezkonkurenčné, v celosvetovom 
merítku potom patrilo do úzkej, ab-
solútnej svetovej špičky. Prezentácia 
vlastných zbierok však nikdy nebola 
výhradným jubilantovým cieľom. V je-
ho exponátoch sa totiž odrážala jeho 
hlboká bádateľská práca špecialistu 

národnom meradle. Logicky sa stal 
členom medzinárodného znaleckého 
združenia A.I.E.P., doma členom Ko-
misie expertov SČSF, neskôr i po urči-
tú dobu i SČF. Týmto útvarom tiež nie-
koľko rokov predsedal. Svoje bohaté 
znalosti a nemalé skúsenosti nezištne 
a rád dával mladšej generácii zberate-
ľov, z ktorých viacerých doslova „vy-
učil“ a priviedol k veľmi dobrej znalos-
ti československých známok.

Ing. Karásek je taktiež známym 
a veľmi plodným publicistom, medzi-
národne známy bol ako člen A.I.J.P.. 
Napísal stovky odborných článkov, 
pojednávaní a štúdií, ktoré uverejňo-
val v najrôznejších filatelistických ča-
sopisoch a revueích nielen doma, ale 
i v zahraničí, najviac však v niekdaj-
šej Houškovej „Filatelii“, v brnenskom 
„Merkure“ (1969 ap.) a v posledných 11 
rokov v „Merkur-Revue“ ako jeho aktív-
ny spolutvorca až do súčasnosti. Vydal 
i rad významnej odbornej literatúry ako 
samostatný autor i spoluautor, spolupra-
coval i na niektorých z prvých zväzkov 
pôvodnej „Monografie čs. známok“. Po-
zoruhodné je i zvláštne monografické 
dielo „Padělky čs. známek“.
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Dňa 9. júna 2006 si v dob-
rom zdraví oslávil život-

né jubileum, 60. narodeniny, 
Ing. Igor GUNÁR, predseda 
KF 52 – 10 Trenčín pri Kultúr-
nom stredisku Dlhé Hony.

Do radov organizovanej fi-
latelie vstúpil 14. apríla 1970. 
Dňa 7. 6. 1994 bol zvolený za 
predsedu klubu. Funkciu vy-
konáva doposiaľ. V Združení 

aj pri usporiadaní Kraj-
skej filatelistickej výstavy 
Laugaricio ´98 usporiada-
nej k 205. výročiu pošty 
v Trenčíne, ako aj filate-
listickej výstavy Lauga-
ricio 2000 usporiadanej 
k 75. výročiu KF a podu-
jatiam Európa v Trenčíne 
a Dňu ASR. V roku 2003 
bol predsedom OV KFV 

klubov filatelistov západoslovenské-
ho regiónu vykonával v rokoch 1994 
– 2005 funkciu tajomníka. V uplynu-
lom období sa aktívne zapájal do po-
dujatí, ktoré klub organizoval, alebo 
do spoločných podujatí s KF 54 – 19 
pri KaMC OS Trenčín. V roku 1995 bol 
predsedom organizačného výboru pro-
pagačnej výstavy Laugaricio ´95 uspo-
riadanej k 70. výročiu založenia klubu 
filatelistov v Trenčíne a 67. výročiu ko-
nania I. filatelistickej výstavy na Slo-
vensku v roku 1928 v Trenčíne. V roku 
1997 bol členom organizačného výboru 
XIV. Dní filatelie Slovenska v Trenčíne. 
Predsedom organizačného výboru bol 

Laugaricio 2003 s medzinárodnou účas-
ťou. Klub pod jeho vedením organizu-
je ročne štyri celoslovenské výmenné 
stretnutia, ako aj pravidelné stretnutia 
v nedeľu pre trenčianskych filatelis-
tov, ktorých sa zúčastňujú aj filatelisti 
z okolia a v letných mesiacoch aj kúpeľ-
ní hostia z Trenčianskych Teplíc.

Za činnosť v Združení klubov fila-
telistov západoslovenského regiónu 
a v klube filatelistov mu bol udelený 
strieborný Čestný odznak ZSF.

Jeho zberateľská oblasť je zameraná 
na známky Česko – Slovenska, Sloven-
ska, Českej republiky, Japonska, Ne-
mecka a Poľska.

Jubilant Ing. Igor Gunár

Pri príležitosti významného život-
ného jubilea prajeme nášmu drahému 
oslávencovi, výbornému a láskavému 
priateľovi a dlhoročnému kamarátovi 
všetko najlepšie, čo si len možno priať 
a predstaviť, najmä však do ďalších ro-
kov pevné zdravie a neutíchajúcu svie-
žosť, dobrú životnú pohodu a nikdy ne-
končiacu radosť z filatelie.

Redakčná rada a redakcia 
MERKUR REVUE

(Článok je prebratý z časopisu Merkur-
Revue 1/2007 so súhlasom redakcie.)

Rada ZSF a redakcia časopisu Spra-
vodajca ZSF sa v mene členov Zväzu 
pripájajú k tejto gratulácii a želajú Ing. 
Janovi Karáskovi, ako členovi komisie 
znalcov ZSF pevné zdravie a mnoho 
úspechov pri spolupráci „na roli dedič-
nej, na poli filatelie“.

Ľubomír Floch, predseda ZSF
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Dňa 11. decembra 2006 
oslávil v dobrom zdraví 

svoje životné jubileum, 60. 
narodeniny, plk. gšt. v. v. Ing. 
Dominik Slezák, predseda 
Klubu filatelistov 52 – 19 pri 
KaMC OS SR Trenčín, rodák 
z Piešťan.

Jubilant je členom ZSF 
a nášho klubu od roku 1981. 
V uplynulých rokoch sa ak-

tívne zapájal do práce vo 
výbore klubu i v organizač-
ných výboroch filatelistic-
kých výstav. V rokoch 1983 
– 1986 bol tajomníkom 
klubu. V roku 1986 bol ve-
dúcim výstavného odboru 
filatelistickej výstavy Polit-
fila ´86. Roku 1987 bol čle-
nom organizačného výboru 
XI. Národného kongresu 

Jubilant Ing. Dominik Slezák

Člen Svazu českých filate-
listov, všestranný odbor-

ník vo filatelii a člen Komisie 
znalcov ZSF sa dožíva 65 ro-
kov. Filatelia ho sprevádza ce-
lým jeho životom už viac ako 
štyridsať rokov.

Je členom Royal Philate-
lic Society London, ArGe 
Tschecho slowakei (Nemecko) 
a Society for Czechoslovak 

a 1998. Bol členom jury 
svetových výstav FIP 
(Praha, Tel Aviv, Paríž, 
Londýn, Viedeň) a FEPA 
(Haag, Amsterdam, Lu-
bin, Nikósia). Medzi jeho 
hlavné zberateľské záuj-
my patrí predovšetkým 
Československo vo všet-
kých filatelistických sú-
vislostiach a ďalej potom 

Philately (USA). Rozsiahla je i jeho pub-
likačná činnosť. Jeho meno sa objavuje 
v monografickej i v katalógovej literatú-
re, významný je i jeho podiel na tvorbe 
doporučenej filatelistickej terminológie.

Spoluúčastnil sa ako člen organi-
začného výboru organizácie a príprav 
svetových výstav PRAGA 1978, 1988 

Juhoslávia v rokoch 1918-1921 a klasic-
ké známky Saska.

Jubilantovi prajeme menom Komi-
sie znalcov ZSF veľa zdravia, šťastia 
a úspechov v osobnom živote a veľa 
ďalších plodných rokov strávených pri 
aktivitách v prospech filatelie. 

JUDr.Svätopluk Šablatúra, 
predseda Komise znalcov ZSF

Životné jubileum 
Ing. Pavla Pittermanna

Jubilantovi v mene výborov KF 54 
– 10 i KF 54 – 19 prajem dobré zdravie, 
rodinnú pohodu, ako aj veľa úspešných 

spoločných podujatí s KF 54 – 19 v na-
sledujúcich rokoch.

Jozef Korený
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Životného jubilea 60 rokov 
sa v januári 2007 dožil 

dlhoročný filatelista a zakla-
dateľ Klubu filatelistov v Bre-
zovej pod Bradlom pán Mar-
tin Holdoš. S organizovanou 
filateliou začal v KF Senica. 
V KF Brezová pod Bradlom 
vykonáva funkciu novinkára. 
Bol vedúcim krúžku mladých 
filatelistov.

Je držiteľom bronzového 
Čestného odznaku ZSF.

Popri známkach jeho 
veľkým koníčkom je di-
vadlo. Od roku 1969 ak-
tívne pôsobí v miestnom 
ochotníckom súbore J.  M. 
Hurbana.

Kronika jeho života je 
veľmi pestrá. Pán Holdoš 
má aj mimoriadne vyvinu-

Aktívne sa podieľal na príprave a rea-
lizácii propagačných výstav nášho klu-
bu. Na jeho podnet boli zrealizované 
viaceré príležitostné pečiatky zamera-
né hlavne na výročia nášho kraja gen.
M. R. Štefánika. Taktiež sa aktívne po-
dieľal na návrhoch príležitostných ko-
rešpodenčných lískov vydaných našim 
klubom.

Medzi jeho zberateľské záujmy pat-
ria poštové známky, pivné etikety a po-
hľadnice. Ďalej sa venuje hlavne náme-
tovej filatelii so zameraním na umenie. 

tý zmysel pre humor. Zberá a vymýšľa 
vtipy, ktoré publikuje v rôznych časopi-
soch. Je to človek veľmi činorodý a ak-
tívny. Za jeho dlhoročné pôsobenie vo 
verejnom živote mu patrí veľká vďaka.

Pri príležitosti tohto životného jubilea 
ďakujeme nášmu jubilantovi za jeho dlho-
ročnú aktívnu prácu v klube a do ďalších 
rokov prajeme pevné zdravie, rodinnú 
pohodu, veľa tvorivých nápadov a spokoj-
nosti z činorodej práce na poli filatélie.

Členovia KF 52-52
Brezová pod Bradlom

Martin Holdoš 60 ročný

Svoju zberateľskú oblasť zameral na 
známky Československa a Slovenskej 
republiky. Svoj vzťah k prírode vyjad-
ruje zbierkou motýľov. 

Jubilantovi želám v mene klubu 
i v mene svojom pevné zdravie, rodin-
nú pohodu, veľa krásnych chvíľ v lone 
prírody i v kruhu priateľov, ako aj veľa 
úspechov v riadiacej a organizátorskej 
práci pri riadení klubu a organizovaní 
podujatí v spolupráci s orgánmi kultúry 
mesta Trenčín a Klubom vojenských ve-
teránov Trenčín.

Jozef Korený
čestný predseda KF

mladých filatelistov. V roku 1990 bol ve-
dúcim filatelistického odboru Družob-
nej filatelistickej výstavy Trenčín – Brno 
– Halle – Györ - Zielona Góra. V rokoch 
1992 – 1994 vykonával funkciu predse-
du klubu. V roku 1993 bol aj predsedom 
organizačného výboru filatelistickej výs-
tavy. Od roku 2003 doposiaľ vykonáva 
funkciu predsedu klubu filatelistov.

ZSF ocenil jeho organizátorskú prácu 
v klube udelením medaile „20. výročia 
ZSF“ roku 1989. Za činnosť v uplynu-
lom období pri riadení klubu filatelistov 
mu bol 18. decembra 2006 udelený zlatý 
Čestný odznak ZSF.
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Členskou prémiou za rok 2006 bude 
Pamätný list ZSF vydaný pri príležitosti 
konania VIII. Valného zhromaždenia ZSF. 
Grafický list bude na lícnej strane obsaho-
vať v havidke uloženú jednu známku č.379 
Devín s kupónom na ktorom bude pritla-
čené štýlovo upravené logo ZSF. Známka 
s kupónom bude vytrhnutá z upraveného 

Členská prémia ZSF 2006
tlačového listu vyrobeného podľa návrhu 
ZSF prostredníctvom objednávky US PO-
FIS SP a.s. v tlačiarni trojfarebným ofse-
tom. Predstavenie členskej prémie bude na 
4.BZD v Bratislave 8.6.2007. Každý člen ZSF 
a registrovaný člen KMF získa členskú pré-
miu za nadobúdaciu cenu prostredníctvom 
správcu novinkovej služby svojho klubu.

• Kúpim, vymením PH materiál z re-
giónu Kysúc od Makova po Budatín 
do roku 1939 a pošty Uhrovec od 
roku 1873 po súčasnosť a príleži-
tostné pečiatky Ľ. Štúr pôšt Bánov-
ce nad Bebravou, Uhrovec, Modra, 
Levoča.

 Adresa: Jozef Korený, Soblahovská 
39/81, 911 01 Trenčín.

• Kubánsky filatelista má záujem 
o výmenu slovenských pečiatko-
vých známok. Adresa: Julio Blan-
co Castillo, Apartado 6432, 106 00 
HAVANA, CUBA.

INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom, 

budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike „Hľadá-
me a ponúkame“ uverejňujeme inzerciu členov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden 
inzerát na člena. Obchodné subjekty majú prvý inzerát bezplatne, pri ďalších pod-
ľa 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.

Odišiel priateľ. Človek, kto-
rý celým svojim srdcom 

žil pre filateliu, ktorej sa veno-
val celý život a v dôchodkovom 
veku mu popri rodine bola všet-
kým. Dlhoročný tajomník KF 
53-05 v Martine, ktorý napriek 
svojmu vysokému veku 83 ro-
kov každý pondelok prichádzal 
do klubu a veľkou mierou sa 
podielal na organizovaní klubo-

výstavách Martinia ako člen 
organizačného výboru i ako 
aktívny zberateľ a vystavo-
vateľ. Venoval sa špecializá-
cii Československa, Čiech, 
Slovenka a Rakúska.

Rodina, klub filatelistov 
i slovenská filatelia v ňom 
strácajú človeka s veľkým 
srdcom, človeka, na ktoré-
ho budeme s úctou spomí-

vého života. Tam, medzi priateľmi a znám-
kami, sa cítil najlepšie. Bol pri všetkých 

nať a ktorý nám bude chýbať. Patrí mu 
naša úcta a vďaka. Za KF 53-05 Martin

Dr. Vladimír Straka, predseda

Za Ing. Miloslavom Sotulářom
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Vážení zberatelia a priaznivci zberateľstva,
pozývame Vás na 4. ročník medzinárodného zberateľského veľtrhu,

Bratislavské Zberateľské Dni 2007

8. – 9. 6. 2007

INCHEBA EXPO Bratislava

Štatistika za rok 2006:

výstavná plocha: 2.215 m2

zúčastnené krajiny: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Nemec-
ko, Rakúsko, Poľsko, Rusko, Litva, Švajčiarsko, Taliansko, 
Ukrajina, Veľká Británia, Chorvátsko, Belgicko.

Program na rok 2007:
8. 6. 2007  16:30–18:00 Vyhodnotenie výsledkov Ankety o najkrajšiu známku 

a príležitostnú pečiatku (organizuje ZSF)
9. 6. 2007  10:00–14:00 numizmatická aukcia - mince, peniaze, medaile, vyzname-

nania (organizuje SNS)

Filatelistické a numizmatické poradenské centrum počas celej doby veľtrhu.

Zväz slovenských filatelistov srdečne pozýva svojich členov na toto podujatie
 a návštevu stánku ZSF.

Manager veľtrhu: Mário Klimek
telefón: +421 2 6727 2206 mail:mklimek@incheba.sk 



Známková tvorba Slovenskej republiky 2007 - I. štvrťrok

2007, 21. 3. * Tenis * príležitostná znám-
ka * N: I. Piačka * OF Állami Nyomda, 
Maďarsko * PL 50 ZP, TF: ? PL * papier 
–bp– s luminiscenčnými vláknami * HZ 
11 * FDC N: I. Piačka, R: J. Vitek, OTp 
TAB * náklad 500 tis.

Titulná strana
(zľava doprava, zhora dole)

Emisia 100 rokov Slovenskej ligy 
v Amerike

Autor výt. návrhu: Peter Augustovič
Deň vydania: 15.05.2007

Nominálna hodnota: 22 Sk

Emisia Európa 2007 
– 100 rokov skautingu

Autor výt. návrhu: Peter Uchnár
Deň vydania: 02.05.2007

Nominálna hodnota: 18 Sk

Emisia Bratislavský hrad
Autor výt. návrhu: Dušan Kállay 

Rytec: František Horniak
Deň vydania: 27.06.2007

Nominálna hodnota: 37 Sk

UROBTE RADOSŤ SVOJIM RODIČOM, PRIATEĽOM, ZNÁMYMUROBTE RADOSŤ SVOJIM RODIČOM, PRIATEĽOM, ZNÁMYM
Pošlite im originálny pozdrav s vlastnou známkou Pošlite im originálny pozdrav s vlastnou známkou 

Spestrite Spestrite • pozvánky na oslavu narodenín pozvánky na oslavu narodenín
 • oznámenia o svadbe, promóciách, krstinách oznámenia o svadbe, promóciách, krstinách
 • obchodné listy pre Vašich partnerov obchodné listy pre Vašich partnerov
 • alebo venujte ako zaujímavý darček alebo venujte ako zaujímavý darček

Bližšie informácie nájdete na: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.

Slovenská pošta a.s., POFISSlovenská pošta a.s., POFIS

Tenistky

393 16 Sk viacfarebná ......................16,-

393 FDC  .................................................35,-

393 NL  .................................................24,-




