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2007, 24. 8. * Oravský hrad, La Rocca
Guaita * príležitostné známky, spoločné vydanie so San Marinom * N+R: R.
Cigánik * OTp+OF PTC * PL 4 + 4 ZP,
TF: OF ? PL, OTp ? PL * papier FLA *
RZ 11 1/2 : 11 3/4 * FDC N+R: R. Cigánik, OTp TAB * náklad po 100 tis. (25
tis. PL)

2007, 1. 9. * Jozef Miloslav Hurban
(Osobnosti) * príležitostná známka *
GÚ: V. Rostoka podľa maľby D. Kállaya
* OF PTC * PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier
FLA * HZ 11 3/4 : 11 1/4 * FDC N: V. Rostoka, OF TAB * náklad 300 tis.

Jozef Miloslav Hurban (1817-1888),
politik, literát a náboženský teoretik
Oravský hrad

405
405 FDC
405 PaL

31 Sk viacfarebná ......................31,.....................................................50,.....................................................40,-

2007, 5. 9. * Most Kráľová pri Senci
(Technické pamiatky) * príležitostná
známka * N: M. Čapka, R: J. Vitek *
OTr+HT PTC * PL 35 ZP, TF: 2 PL * papier FLA * RZ 11 1/4 * FDC N: M. Čapka,
R: J. Vitek, OTp TAB * náklad 700 tis.

Veža La Rocca Guaita

403
21 Sk viacfarebná ......................21,404
21 Sk viacfarebná ......................21,403-404 Séria (2) ............................................42,404-403 Sútlač................................................42,403-404 PL (166x110 mm) ............................ 168,403 FDC .....................................................40,404 FDC .....................................................40,403 PaL
.....................................................40,404 PaL
.....................................................40,-

Most v Kráľovej pri Senci

406
406 FDC
406 NL

29 Sk viacfarebná ......................29,.....................................................48,.....................................................24,-
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ÚVODNÍK

K valnému zhromaždeniu ZSF
Milí čitatelia,
tento rok stále využívam svoje
právo vedúceho redaktora nášho Spravodajcu a prisvojujem
si možnosť prihovoriť sa Vám
prostredníctvom Úvodníka. Verím, že aj tento si zo záujmom
prečítate. Je určený, ako aj celé
číslo, Vám všetkým, ale hlavne
43 členom nášho Zväzu, delegátom VIII. valného zhromaždenia ZSF, ktorým Ste dali dôveru,
aby Vás zastupovali na najvyššom fóre organizovanej filatelie na Slovensku, na našom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční v Bratislave 27. októbra 2007. Preto
celé toto číslo je ladené k tejto udalosti.
Aby naše informácie boli čo najaktuálnejšie, aj tento krát sme sa rozhodli trochu sa s vydaním tohto čísla oneskoriť. Chceli sme, aby sa do tohto čísla
dostali aj závery z Rady ZSF, konanej
6. októbra 2007 v Bratislave, ktorej hlavnou náplňou bola práve príprava nášho
valného zhromaždenia. Tento počin sa
nám aj podaril. V časti Dokumenty ZSF
uverejňujeme uznesenie z tejto Rady ako
aj podrobnejší priebeh z jej rokovania,
v ktorom bol schválený zoznam účastníkov nastávajúceho valného zhromaždenia a návrh rokovacieho poriadku.
Tiež sme Vám chceli priniesť vízie
chodu ZSF v budúcom období tak, ako
si ich predstavujú navrhovaní kandidáti
za predsedu ZSF. Aj napriek nášmu veľkému úsiliu sa nám túto úlohu podarilo
splniť len na 50 %. V čísle si prečítate
predstavu ďalšieho chodu ZSF ako ju
prezentuje doc. Ing. Ľubomír Floch
PhD., kandidát za predsedu ZSF navrh-
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nutý ZKF Bratislavy a ZKF
východoslovenského regiónu. Druhý kandidát pán
Miroslav Ňaršík navrhovaný za predsedu ZSF
ZKF západoslovenského
regiónu svoju víziu chodu ZSF v ďalšom období
sa rozhodol nepublikovať,
oboznámil s ňou výbor
ZKF západoslovenského
regiónu na jeho zasadnutí. Takže ostatní delegáti VIII. valného
zhromaždenia ZSF sa s ňou oboznámia
až priamo na rokovaní tohto fóra.
V čísle si tiež prečítate mnohé zaujímavosti zo zväzového života, dozviete
sa o inauguráciách nových slovenských
známok, o výstavách medzinárodných,
či súťažných domácich, alebo len propagačných. Nezabudli sme ani na mládež.
V pravidelnej prílohe Naša mládež uvádzame informácie o Kongrese mladých
filatelistov v Ružomberku, kde sa uskutočnilo aj finále Filatelistickej olympiády
mládeže, ktorého výsledky tu uvádzame.
Vážení delegáti, je na Vás, kam bude
v nasledujúcom období smerovať naša
zväzová činnosť, aké budú priority našej organizácie, aké bude pestovanie
partnerských vzťahov medzi ZSF a Slovenskou poštou a. s., či postavenie našej
organizácie vo svetovom spoločenstve
filatelistov. Verím, že si vážite dôveru
Vašich voličov a plne využijete svoje
volebné právo pre povznesenie organizovanej filatelie na Slovensku. Verím,
že aj obsah tohto čísla Spravodajcu Vám
k tomuto rozhodovaniu pomôže.
Ing. Zdeněk Baliga, vedúci redaktor
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU

Čo sa udialo v III. štvrťroku 2007?

U

rčite viac, ako som mohol
obsiahnuť v tomto rozsahom vymedzenom článku.
Veď len XXIV. Dni filatelie
v Bytči, pozoruhodné inaugurácie spoločného vydania
známky so San Marínom
v Oravskom Podzámku a Nitrianskeho evanjeliára si zaslúžia osobité články. Verím, že sa
o tom dočítam i v tomto čísle.

TEXT POZVÁNKY NA INAUGURÁCIU (OBR. 1)
2007 / 3

Zúčastnil som sa významnej inaugurácie príležitostnej poštovej známky
v Národnej rade Slovenska. Vstup do Národnej
rady bol len na základe výtvarne perfektne navrhnutej pozvánky (obr.1-2). Záštitu nad podujatím mala
podpredsedníčka NR pani
Belousová, pán generálny
riaditeľ SP a.s. Ing. Chrást mal pekný prejav a samotný akt predstavenia
známky bol tiež veľmi pôsobivý (obr.3).
Výborný bol moderátorský výkon pána
Štefana Bučka a kultúrnu vložku, spev
pani Darinky Laštiakovej nie som povolaný hodnotiť. Jej spev sa chváli už
niekoľko desaťročí sám svojou krásou.
Majster profesor Kállay, ktorého sme
už dlho na inauguráciach nevideli nás
príjemne prekvapil a zúčastnil sa dlhej autogramiády (obr.4). Bol to povznášajúci pocit zúčastniť sa na tomto
podujatí. Po každej stránke perfektné
podujatie malo len jednu chybu krásy.
Bolo tam málo filatelistov. Filatelisti dotvárajú špecifický koloryt každej inaugurácie, či ju organizujú, alebo sú len
jej súčasťou. Viacerí filatelisti mi tlmočili svoj nesúhlas s nízkym počtom pozvaných filatelistov a žiadajú, aby zväz
vstúpil do prípravy i tých inaugurácií,
v ktorých nie je priamo organizátorom
a žiadal organizátorov o väčší podiel
pozvánok pre členov ZSF. Budem tlmočiť tento názor nášmu partnerovi
Slovenskej pošte a.s., ktorá je hlavným
organizátorom inaugurácií slovenských
poštových známok.
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STRANA PREDSEDU
jeho najvyšších orgánov a za predsedov
odborných komisií. Znova som nastolil
Rade FEPA požiadavku ZSF, aby umožnila zastúpenie ZSF vo FIP a FEPA poroty na európskych a svetových výstavách.
Ďalej som navrhol, aby FEPA iniciovala
prostredníctvom zástupcu FIP v Svetovej
organizácii pre rozvoj filatelii WADP odporučenie UPU pre poštové správy, aby
sa tieto aktívne postavili k požiadavke
národných filatelistických zväzov na
založenie národných nadácií pre rozvoj
filatelie a finančne prispeli na ich založenie i chod. Filatelistické zväzy Nemecka,
Španielska, Veľkej Británie majú takéto
nadácie a tieto hrajú významnú úlohu pri
financovaní medzinárodných výstav pod
patronátom FIP alebo FEPA. Kongres sa
uskutočnil v posledný deň Medzinárodnej filatelistickej FEPA výstavy HUNFILA 2007. Naši vystavovatelia tam získali
výborné hodnotenia ako o tom referuje
komisár nášho zväzu pán Piszton.
Najdôležitejším podujatím tohto
roka bude pre zväz jeho VIII. Valné
zhromaždenie.
Jeho príprava vrcholí. Komisia pre
prípravu VZ pripravila materiály pre
POZVÁNKA,

OBRAZOVÁ ČASŤ S PRÍLEŽITOST-

J. M.
K ÁLLAYA

NOU PEČIATKOU A FAKSIMILE AUTOGAMU

HURBANA
(OBR. 2)

A S AUTOGRAMOM PROF.

Tohtoročný Kongres federácie európskych filatelistických zväzov FEPA sa
uskutočnil 30. septembra 2007 v Budapešti. Mal som česť i potešenie zastupovať ZSF na tomto podujatí a aktívne
sa zapojiť do jeho priebehu. Hlavným
bodom programu bola príprava FEPA
na Kongres svetovej filatelistickej organizácie FIP, schválenie kandidátov do
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AKT INAUGURÁCIE V SIENI J.M.HURBANA. ZĽAVA DOPRAVA PROF. K ÁLLAY. P. A. BELOUSOVÁ,
ING. CHRÁST (FOTO P. URBÁNEK) (OBR. 3)
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU
jeho jednanie a predložila ich Rade ZSF
na schválenie. Rada materiál schválila
a odporúča delegátom VZ, aby ich prijali ako súčasť svojho rokovania. Poverila
vedením VZ podpredsedov rady Mgr. J.
Mičku a D. Evinica. Schválila zoznam
pozvaných hostí, návrh obsahu a časový
harmonogram programu valného zhromaždenia a diskutovala o organizácii
volieb. Navrhne delegátom VZ zvýšenie
členských príspevkov. Výška nebola ešte
do termínu schôdze určená a diskutovalo sa o nej medzi členmi rady. Zhodli sa
na tom, že výšku by mali určiť odborníci na základe analýzy súčasného finančného stavu a potrieb zväzu v budúcom
funkčnom období. Návrh dostanú delegáti na valnom zhromaždení. Vypočula
návrhy na zmenu stanov podľa uznesení
valných zhromaždení regiónov. Schválila pozvanie hostí a udelenie Čestného
uznania ZSF pre najaktívnejšie kluby
a organizácie spolupracujúce zo zväzom. Vypočula si volebný program Ľ.
Flocha, ktorého na funkciu predsedu
navrhuje ZKF Bratislava a ZKF východoslovenského regiónu. Druhý pozvaný
kandidát M. Ňaršík, ktorého kandiduje
ZKF západoslovenského regiónu na túto
funkciu sa ospravedlnil a vystúpi zo svojim programom na VZ. Počet delegátov
bol stanovený podľa kľúča 1 delegát na
50 členov podľa evidencie k 30.6.2007.
Urobila definitívnu mennú registráciu
delegátov VZ, ktorú odovzdá volebnej
komisii. Voľby prebehnú podľa platného Volebného poriadku ZSF. Zosumarizovala návrhy na zmenu Stanov ZSF.
Doteraz boli podané návrhy na prenesenie kompetencie VZ určovať výšku členských príspevkov na Radu ZSF a zmena
počtu členov rady ZSF.
2007 / 3

PROF. K ÁLLAY, AUTOR OBRAZU J. M. HURBANA ZOBRAZENÉHO NA ZNÁMKE PRI AUTOGRAMIÁDE (FOTO P. URBÁNEK) ( OBR. 4)
To je krátky prierez rokovaním Rady.
Voľným pokračovaním je článok „Pohľad na rokovanie Rady ZSF“ čo je časť
zo zápisnice a je podrobnejším pokračovaním hore uvedených riadkov. Bude
potrebné, aby sme na valnom zhromaždení robili to, čo sa na valnom zhromaždení musí urobiť. Zhodnotiť uplynulé
volebné obdobie, vyjadriť sa k zmene
stanov a schváliť plán hlavných smerov
činnosti. Bude potrebné, aby sme jednali vecne, vedeli sa navzájom počúvať,
aby sme demokraticky prijali to najlepšie riešenie.
A nakoniec tá najkrajšia správa. Komisia pre udeľovanie Ceny ZSF jednohlasne rozhodla, že laureátom Ceny ZSF
pre rok 2006 je pán Ing. Ján Maniaček,
st. a ja ako predseda zväzu, s potešením
prijímam toto rozhodnutie a srdečne mu
blahoželám k získaniu tejto pocty. Cena
mu bude odovzdaná na
slávnostnom zhromaždení pri príležitosti
Dňa slovenskej známky 18. decembra 2007.
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DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
zo zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 6. októbra 2007 v Bratislave
Rada ZSF prejednala jednotlivé body
programu s týmito závermi:
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu o kontrole uznesení z predchádzajúcich zasadaní Rady ZSF.
2) Správu hospodára o plnení a predpokladoch plnenia rozpočtu ZSF
v roku 2007.
3) List Spoločenstva Sv. Gabriel
a poveruje KF 52-51 v Nitre k spolupráci a organizovaniu výstavy
NITRAFILA 2008 s kresťanskou
tematikou.
4) Žiadosť KF 52-53 Tirnavia o usporiadanie výstavy TIRNAVIA 2008.
5) Rozhodnutie Komisie pre udelenie
Ceny ZSF za rok 2006 udeliť Cenu
ZSF Ing. Jánovi Maniačkovi, st. z KF
52-51 Nitra.
6) Informáciu Mgr. Jána Mičku
o konaní Kongresu mladých filatelistov a Filatelistickej olympiády
KMF v Ružomberku.
7) Informáciu Doc. Ing. Ľubomíra Flocha, PhD. o pracovnej ceste do Budapešti, kde sa konal kongres FEPA
a Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2007.
B) SCHVAĽUJE
1) Jednohlasne návrh komisie pre
prípravu VIII. Valného zhromaždenia ZSF – menný zoznam delegátov, náhradníkov, pozvaných hostí
a členov ZSF s hlasom poradným.
Zoznam tvorí súčasť zápisnice.
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2) Jednohlasne návrh rokovacieho poriadku tak, ako bude predložený delegátom.
3) Navrhuje VIII. Valnému zhromaždeniu ZSF za predsedu volebnej komisie
Ing. Z. Baligu, J. Koreného za člena komisie a poveruje vedením rokovania
VZ Mgr. J. Mičku a D. Evinica.
4) Rada ZSF jednohlasne prijala návrhy na kandidáta za predsedu ZSF pre
nasledujúce volebné obdobie a to Doc.
Ing. Ľubomíra Flocha, PhD. a Miroslava Ňaršíka, ako aj návrhy jednotlivých
regiónov na ich zástupcov v Rade ZSF
a Revíznej komisii ZSF.
5) Jednohlasne schválila návrh programu valného zhromaždenia a jeho
časový harmonogram, ktorý tvorí súčasť zápisnice.
6) Odsúhlasila systém hlasovania a to na
zmeny výšky členského a Stanov ZSF
verejným hlasovaním a voľby predsedu a členov Rady ZSF a Revíznej komisie ZSF tajným hlasovaním.
7) Navrhla a jednohlasne schválila diplom pre aktívne kluby filatelistov
a spolupracujúce organizácie. Ich zoznam tvorí prílohu zápisnice.
8) Jednohlasne schválila výrobu delegačných lístkov podľa predlohy.
9) Menuje MUDr. Petra Osuského, PhD.
za predsedu poroty na VI. Slovenskopoľskú filatelistickú výstavu BRATISLAVA 2007.
10) Vyplatenie 7.000,- Sk ako dotáciu pre
činnosť ZKF východoslovenského regiónu.
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
C) UKLADÁ
1) Sekretariátu ZSF pripraviť v zmysle
volebného poriadku materiály pre
volebnú komisiu podľa čl. 2/6 a čl.
3/3 volebného poriadku.
2) Zabezpečiť výrobu diplomov pre aktívne kluby filatelistov a spolupracujúce organizácie.
Termín: 27.10.2007
Zodpovedný: Ing. Floch
3) Výrobu delegačných lístkov podľa
schválenej predlohy.
Termín: 19. 10.2007

Zodpovedný: Ing. Baliga
4) Sekretariátu ZSF zaslať návrhy na
udelenie Čestných odznakov ZSF
k odsúhlaseniu Revíznej komisii
ZSF.
Termín: 19.10.2007
Zodpovedný: tajomník Ing. Jantoš
5) Sekretariátu ZSF zabezpečiť všetky
podklady a rozoslanie materiálov
pre delegátov na VIII. Valné zhromaždenie ZSF.
Termín: 19.10.2007
Zodpovedný: tajomník Ing. Jantoš

Pohľad na zasadnutie Rady ZSF
6. október 2007

P

osledná rada pred VIII. Valným
zhromaždením ZSF mala bohatý
program. Uznesenia len veľmi stroho
dávajú obraz o jej priebehu, a preto ponúkam niekoľko informácií o príprave
VZ ako som ich zachytil ako jej účastník
i ako predseda komisie pre jeho prípravu. Podľa kľúča 1 delegát na 50 členov
stanoveným Radou ZSF majú jednotlivé
ZKF tieto počty delegátov. ZKF BA 10,
ZKF Zs 14, ZKF Ss 11, ZKF Vs 8. Spolu
je to 43 delegátov. Urobila definitívnu
mennú registráciu delegátov VZ, ktorú
odovzdá volebnej komisii.
Rada schválila nasledujúcich hostí VZ:
Ing. Libor Chrást, GR SP a.s. alebo ním
poverený predstaviteľ SP
Martin Vančo, vedúci POFIS SP a.s.
Ing. Jarmila Brichtová, vedúca oddelenia pošty MDPT alebo poverený zástupca ministerstva
Dr. Štefan Kollár, vedúci Poštového
múzea Banská Bystrica
2007 / 3

Ján Vallo, predseda Spoločenstva Sv.
Gabriela
Michal Kiššimon, predseda Slovenského vedeckého filatelistického spoločenstva
Ervín Smažák, podpredseda Spoločnosti slovenskej športovej a olympijskej
filatelie
Dr. Jozef Markuš, predseda Matice Slovenskej alebo poverený predstaviteľ MS.
Dr. Severín Zrubec
Dr. Milan Antala
Členovia ZSF s hlasom poradným:
Ing. Július Jantoš, tajomník ZSF
Ing. Jozef Bujna, člen revíznej komisie
Ing. Martin Polovka, správca webovej
stránky ZSF
Rada schválila pri príležitosti VIII.
Valného zhromaždenia ZSF udelenie
Čestného uznania nasledujúcim klubom filatelistov a spolupracujúcim filatelistickým organizáciám za aktívnu
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DOKUMENTY ZSF
činnosť v ZSF a spoluprácu s ním. Čestné uznania budú odovzdané na valnom
zhromaždení.
KF 51 – 01 Bratislava
KF 51 – 09 Bratislava
KF 51 – 28 Bratislava
KF 52 - 19 Trenčín
KF 52 – 25 Galanta
KF 52 – 51 Nitra
KF 52 – 53 Tirnavia
KF 52 – 32 Malacky
KF 53 – 02 Ružomberok
KF 53 – 19 Žilina
KF 53 – 38 Bytča
KF 54 – 01 Košice
KF 54 – 12 Kežmarok
KF 54 – 17 Poprad
Spoločenstvo kresťanskej filatelie na
Slovensku Svätý Gabriel
Slovenská
spoločnosť
olympijskej
a športovej filatelie
Poštové múzeum Slovenskej pošty a.s.
Banská Bystrica
POFIS Slovenská pošta a.s.
Redakcia časopisu Zberateľ
Voľby prebehnú podľa platného Volebného poriadku ZSF. Rada navrhla
takúto organizáciu volieb. Predseda
VK zoznámi pred samotnými voľbami
delegátov s volebným postupom. Pred
voľbami urobí predseda volebnej komisie znova menovitú prezentáciu podľa
prezenčnej listiny. Zmenu výšky členského navrhuje komisia robiť verejným
hlasovaním formou uznesenia. V zmysle stanov (článok 12, bod 2) na odhlasovanie zmeny členského stačí nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.
Na zmenu stanov, ktorú tiež navrhuje
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komisia robiť verejne, je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina delegátov
VZ (29). Voľba predsedu, členov rady
a revíznej komisie sa uskutoční tajným
hlasovaním.
Komisia pre prípravu VZ navrhuje:
- aby sa hlasovalo o návrhoch komisie
pre prípravu VZ ako o prvých, potom o návrhoch z regiónov a nakoniec o návrhoch delegátov z pléna.
- návrhy na zmenu stanov, mimo tých
čo sú už registrované, musia byť podané písomne v zmysle listu, ktorý
bol odoslaný delegátom 21.9.2007.
Skrutátori, zapisovatelia a kontrolóri zápisnice, predsedovia mandátovej,
návrhovej komisie a členovia komisií
budú navrhnutí priamo na VZ.
Návrh na zmenu Stanov ZSF sa týka
prenesenia kompetencie VZ určovať
výšku členských príspevkov na Radu
ZSF. Návrh predložili formou uznesení
VZ tieto ZKF Bratislava, Západné Slovensko a Východné Slovensko.
Doterajšie znenie článku 6, bodu 2h
stanov je:
„Valné zhromaždenie najmä schvaľuje výšku členského príspevku“.
Návrh zmeny je vo vypustení bodu
2h z článku 6 a zaradení v rovnakom
znení do článku 7 „Rada ZSF“ ako bod
3c. Číslovanie v článku 7 sa musí posunúť.
Navrhované znenie článku 7, bodu
3c je:
„Rada ZSF schvaľuje výšku členského príspevku“.
Zdôvodnenie. VZ sa koná raz za 4 roky
a nemôže reagovať na aktuálne potreby
napĺňania príjmovej časti rozpočtu. Rada
Spravodajca ZSF
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musí mať právomoc upravovať členský
príspevok na bežný rok podľa skutočnej
potreby.
Zmena počtu členov Rady ZSF
Článok 7, bod 1 znie:
„Najvyšším výkonným orgánom
ZSF medzi zasadnutiami valného zhromaždenia je 7 členná rada ZSF ....“
Predseda ZSF a ZKF Ba navrhuje nemeniť počet členov rady.
ZKF Vs navrhuje počet členov 5,
predseda a 4 predstavitelia regiónov, za
každý región jeden.
ZKF Zs 12 členov, bez špecifikácie
zloženia.
Návrhy z Vs a Zs regiónov vyžadujú
zmenu stanov.
Rada konštatovala, že terajší model je
plne funkčný a optimálny vzhľadom na
finančnú situáciu zväzu. Doterajší stav

je 7 členov, predseda, štyria predsedovia
ZKF, dvaja ďalší členovia zodpovední za
tok informácií a mládež. Funkcie v rade sa
rozdeľujú na základe návrhu predsedu. Tajomníka a hospodára vyberá Rada ZSF.
Všetky návrhy budú delegátom predložené na rozhodnutie v zmysle Všeobecného volebného poriadku ZSF
A nakoniec tá najkrajšia správa. Komisia pre udeľovanie Ceny ZSF jednohlasne rozhodla, že laureátom Ceny ZSF
pre rok 2006 je pán Ing. Ján Maniaček,
st. a ja ako predseda zväzu, s potešením
prijímam toto rozhodnutie a srdečne
mu blahoželám k získanie tejto pocty.
Cena mu bude odovzdaná na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti Dňa
slovenskej známky 18. decembra 2007.
Ľubomír Floch
predseda komisie
na prípravu VIII. VZ ZSF

Aký Zväz slovenských filatelistov
chcem ja?
Ľubomír Floch

R

edakcia Spravodajcu ZSF
ma vyzvala, aby som zverejnil svoj volebný program.
Neviem, či to, čo si prečítate
Vás uspokojí, ale odvolávam
sa na všetky články, ktoré som
už publikoval v tomto periodiku, z ktorých je jasné, aký
program som plnil počas desiatich rokov vo svojej funkcii.
Desať rokov je doba, za ktorú
sa toho stane veľa a človek získa mnoho
skúseností. Môže porovnávať a príčin2007 / 3

ne mysliaci človek z toho
vyvodzuje i závery. Ujasnil
som si čo chcem, čo chcem
zmeniť, alebo čo nechcem.
Viackrát som vyhlásil,
a je to publikované, že
nebudem kandidovať na
funkciu predsedu. Chcel
som si vytvoriť priestor
pre moje vlastné zberateľské aktivity a súčasne
vytvoriť priestor iným názorom, iným
ľuďom, ktorí majú iné videnie vedenia
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zväzu ako ja. Očakával som, že niekto
predloží svoju víziu a ponúkne sa, že sa
postaví do čela a povie ako ju bude realizovať. Rada ZSF na svojom poslednom
zasadnutí pred valným zhromaždením
musela konštatovať, že sa tak nestalo,
že existuje len jedna verejne známa vízia založená na kontinuite toho, čo tu
bolo doteraz. Ponúkam ju delegátom
valného zhromaždenia ako moju víziu
vo forme programu, ktorý ak prijmú,
môže uskutočňovať každý predseda
splňujúci podmienky našich stanov.
Musí chcieť, musí to vedieť a záujmy
zväzu musia byť na prvom mieste jeho
činnosti.
Zväz má vysokú spoločenskú reputáciu doma i v zahraničí. Počas takmer
štyridsiatich rokov existencie sa stal
súčasťou kultúrneho spektra našej občianskej spoločnosti i reprezentantom
slovenskej filatelie v zahraničí. Organizuje činnosť svojich členov a významne
sa podieľa i na činnosti ostatných filatelistických spolkov a spoločností na
Slovensku. Venuje sa výchove mládeže
v rozsahu svojich možností, podieľa sa
na známkovej tvorbe a jej realizácií,
prispieva k pozitívne ladenému mysleniu spoločnosti. Jeho imidž budovalo niekoľko generácií a považujem za
výraz úcty k ich činnosti pokračovať
v tomto diele. Mantinely pre činnosť
zväzu určujú stanovy, spôsob ako vykonávať činnosť upravuje organizačný
poriadok a ostatné zväzové predpisy.
Sú postavené na princípe demokracie
a každý člen a klub má možnosť sa aktívne zapájať do činnosti organizácie.
Považujem ich za dobre prepracované
a navrhnem ich zmenu len v bodoch,
kde zväzový život vyžaduje okamžité

12

reakcie. Ponúkam program, o ktorom
si myslím, že by bol optimálny pre
našu záujmovú organizáciu, ponúkam
program tak, ako ho definujú terajšie
stanovy s jednou zmenou. Treba vyňať
stanovenie výšky členského príspevku
z pôsobnosti valného zhromaždenia
a presunúť ho do pôsobnosti Rady ZSF.
Túto zmenu vyžaduje doterajšia skúsenosť a považujem ju za nevyhnutnú.
Často som sa počas výkonu funkcie
stretol z názormi, čo všetko by mal zväz
urobiť. Treba otvorene povedať „neexistuje nejaký otec zväz, ktorý všetko zariadi, aby sa jeho deti mali dobre a boli
spokojné“. Ak členovia majú výhrady,
že „zväz“ nerobí to či ono, sú to predovšetkým výhrady voči činnosti ich
materského klubu, prípadne voči regionálnemu združeniu i keď to na prvý
pohľad nemusí tak vyzerať. Ústredie,
Rada a pracovníci sekretariátu, vytvárajú len predpoklady k činnosti celku
a prezentujú názory členov v občianskej spoločnosti. Má veľmi limitované
možnosti presadiť ich do života.
Predpoklady pre úspešnú činnosť
klubov i zväzu ako celku vytvára dobrovoľná činnosť jednotlivca v prospech
celku a finančný príspevok vo forme
členského. Vždy som sa pýtal, keď prišiel nejaký návrh, čo má „zväz“ urobiť,
najmä ak to bol dobrý nápad, kto ho
zrealizuje. A tak sa stalo, že viaceré
dobré nápady zostali v rovine nápadov,
lebo ich pôvodcovia nechceli, alebo nemohli realizovať. Nechcem sa dostať do
pozície navrhovateľa programu, ktorí
nepriloží ruku k dielu a rozhodne nechcem budúcim funkcionárom Rady zväzu určovať rámec ich činnosti. A preto
musím povedať, že ak sa s mojim progSpravodajca ZSF
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ramom stotožnia dve tretiny delegátov
VZ a schvália ho, som ochotný zasadiť
sa o jeho realizáciu i ako jeho predseda. Delegovali ma na túto funkciu VZ
dvoch regiónov, oslovili ma viacerí
mienkotvorní filatelisti s požiadavkou,
aby som ostal ďalej vo funkcii.
Hnacou silou našej záujmovej činnosti je potešenie z nášho koníčka a pocit,
že uložené peniaze v našich zbierkach
a exponátoch sú dobre investované.
Niektorí vytvárame zbierky podľa svojho uváženia, niektorí exponáty podľa
výstavných predpisov. Súčasťou môjho
programu je vytváranie predpokladov,
aby sa tak robilo čo najefektívnejšie.
Členstvo vo FIP a FEPA umožňuje
kvalifikovaným exponátom zúčastňovať sa svetových a európskych výstav.
Náklady na tieto výstavy sú pokryté
z rozpočtu zväzu, z príspevkov vystavovateľov, od organizačných výborov
výstav a sponzorských darov. Do vitálnych funkcií zväzu je zahrnuté len
členské v týchto organizáciách, ostatné
výdaje sú hradené z rozpočtu ale nie
z členských príspevkov. Na výstavách
I., II. a III. stupňa hradí zväz za vystavovateľov zo zväzu rámové poplatky. Navrhujem ponechať tento stav a hľadať
sponzorské zdroje na podporu vystavovania na výstavách všetkých druhov.
Služby Centra novinkovej služby
požaduje väčšina členov. Príjem z tejto
činnosti je významným zdrojom klubovej i zväzovej činnosti. Chod činnosti je
financovaný zo zdrojov získaných z jeho činnosti. Navrhujem ponechať túto
činnosť v zväze a navrhujem zvýšiť jeho
efektívnosť zapojením do jeho činnosti
17 klubov s asi 700 členmi, ktoré stoja
mimo jeho pôsobnosť.
2007 / 3

Rada ZSF by mala riadiť zväz naďalej s rozdelením funkcií jej členov a ich
počtom ako doteraz. Pred štyrmi rokmi
som navrhol zmenu stanov, ktoré zakotvili jej terajší rozsah a mieru pôsobnosti.
Efektivita jej činnosti sa zvýši, ak do jej
činnosti budú viac zapojené ZKF a odborné komisie. Všetky VZ regiónov sa
vyslovili za zachovanie dvojstupňového
riadenia zväzu. Navrhnem presun väčších právomocí na ZKF a zintenzívnenie odbornej činnosti v kluboch a regiónoch. Podľa projektov, ktoré predložia,
sa prispôsobí financovanie ich činnosti
z centrálneho rozpočtu. Odborná, vzdelávacia a kultúrna činnosť by sa mala
uskutočňovať prostredníctvom schválených projektov tak ako doteraz, tak isto
i práca s mládežou. Financovanie časti
z nich bude zahrnutá do vitálnych položiek rozpočtu, časť bude financovaná
z mimo zväzových zdrojov. Navrhujem
ponechať doterajšie celozväzové projekty publikované v zväzovom časopise
a rozšíriť ich o nové projekty z klubov
a regiónov.
Časopis Spravodajca ZSF je v desiatom ročníku vydávania. Vytvoril som
ho, živil som ho a odovzdal som ho
do kompetentných rúk. Vychádza 4x
ročne v náklade 500 kusov a je zdrojom informácií o činnosti zväzu. Je
financovaný zo zdrojov získaných od
Slovenskej pošty a.s. a očakávam, že
bude vychádzať v doterajšom rozsahu
a periodicite.
Budem podporovať programy prehlbujúce tok informácií z vedenia zväzu
na členskú základňu, i medzi klubmi
navzájom, najmä šírenie informácií cez
internet. Záujem o zväzovú webovú
stránku je vysoký a prepojením na ďal-
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šie webové stránky venujúce sa filatelii
sa tok informácií výrazne rozšíri.
Budem iniciovať založenie Nadácie
pre rozvoj filatelie na Slovensku. Jej
vznik a efektívne fungovanie by mohlo
umožniť organizovanie medzinárodných filatelistických výstav. V ďalšom
funkčnom období budú dve významné
udalosti, 40. výročie založenia zväzu
a zavedenie eura na Slovensku. Môj
program počíta sa zaradením týchto
významných udalostí do programu činnosti zväzu.
Takto koncipovaný program vyžaduje určitý objem financií a jediný istý
príjem pre jeho plnenie sú členské príspevky. Ich terajšia výška je nedostatočná. Veľkosť toku financií, počet klubov
a s tým spojená organizačná činnosť
vyžaduje, dve administratívne pracovníčky na plný úväzok, tajomníka a hospodára na čiastkový úväzok a možnosť
uzatvárať dohody o vykonaní práce
podľa aktuálnej potreby. Pozorné sledovanie správy o činnosti na valnom zhromaždení poskytne delegátom informáciu, že doterajší ročný rozpočet zväzu sa
pohyboval okolo milióna korún , príjem
z členského bol okolo 400 tisíc korún
a vitálne funkcie zväzu sú okolo 700
tisíc korún. Ukáže, že v dôsledku podkapitalizovaného rozpočtu za posledné
funkčné obdobie a možnosti zvyšovať
členské príspevky len na valnom zhromaždení vznikla vysoká vnútorná zadĺženosť centrálneho rozpočtu. To sú
fakty, ktoré môj program rešpektuje.
Jednoznačne to indikuje, že musím
mať buď iný program alebo musíme
zvýšiť členské príspevky. Zmena programu by znamenala dôsledné prepracovanie náplne stanov a to je cesta, ktorá
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je zložitá a nie som si istý či by viedla
k úspešnému záveru. Ako najreálnejšiu vidím cestu zvýšenia členského
príspevku. Ak všetky náklady v našej
spoločnosti sa zvýšili 8-10 krát nemôžeme predpokladať, že naše spoločenstvo bude výnimkou. Nepoznám zatiaľ
výšku členského príspevku, ktorý potrebujeme, ale mám predstavu o kalkulačnom vzorci, pomocou ktorého sa
dajá pomerne presne odhadnúť. Vzorec
zahrňuje vyrovnanie doterajšieho dlhu,
pokrytie vitálnych nákladov zväzu pri
plnení programu podľa stanov za predpokladu, že prirodzený ročný úbytok
členov bude asi 12% ako doteraz a predpokladaného úbytku členov (?? %) v dôsledku zvýšenia členského. Môj odhad
je, že na konci funkčného obdobia 20072011 bude mať zväz asi tisíc členov a títo
by mali zaplatiť zhruba dnešné vitálne
náklady. Kto chce, môže si každý urobiť
odhad pre seba. Ja poviem svoj odhad
na VZ a tam si ich môžeme porovnať.
Toto je môj program a hlavné druhy
jeho činnosti, ktoré chcem koordinovať. Zväz s takýmto programom chcem
ja. Program, ktorý ponúkam pre ďalšie
smerovanie nášho zväzu je syntézou
možností vytvorených na základe analýzy mojej predchádzajúcej činnosti.
Chcete ho i Vy, členovia zväzu? Ak
áno, môžeme ho realizovať spolu. Na
takto predstavený program je potrebný kompetentný a motivovaný kolektív
ľudí a istý a stabilný zdroj financií. Peniaze nestačia, musíme tento program
chcieť. Je o nás a pre nás. A len od delegátov valného zhromaždenia závisí či
ho príjmu.
Zväz bude takým, akým si ho urobíme my sami.
Spravodajca ZSF

NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF
Ročník: I.

Číslo: 3/2007

Kongres mladých filatelistov
v Ružomberku

M

ladí filatelisti v krúžkoch končia
svoju činnosť spravidla v júni na
záver školského roka, ale tentoraz urobili výnimku. V polovici septembra zavítali na dva dni do Ružomberka, kde sa
najlepší mládežníci aj so svojimi vedúcimi stretli v národnom kole filatelistickej
olympiády. Po absolvovaní krúžkových
a krajských kôl olympiády, v tomto škol-
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skom roku zameranej na tému Fauna,
prišli ako finalisti ukázať čo všetko sa
naučili a čo vedia z filatelie.
V piatok dopoludnia sa po príchode
do Ružomberka ubytovali v Študentskom domove Katolíckej univerzity.
Rozdelenie do izieb prebehlo hladko
a k spokojnosti vedúcich, lebo všetky krajské delegácie boli umiestnené
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v blízkych izbách. Celý program kongresu, starostlivo pripravený predsedom organizačného výboru Dr. Jozefom Oškom nemal žiadny sklz a bežal
prakticky na minútu presne. Na otvorení kongresu, moderovanom mladou
filatelistkou Veronikou Chorvatovičovou z Trnavy, privítala zástupcu Slovenskej pošty, a.s. Mgr. Martina Vanču,
podpredsedu ZSF a predsedu komisie
mládeže Mgr. J. Mičku, predsedov KM
z regiónov p. Danielu Schmidtovú, Dr.
Jozefa Oška, Ing. Josefa Rančáka a prítomných vedúcich krúžkov mladých
filatelistov. Mladým filatelistom sa
prihovoril aj Mgr. Viliam Weiss, predseda organizačného výboru výstavy
a predseda KF v Ružomberku. Mgr.
Martin Vančo v úvodnom príhovore
pozdravil mladých filatelistov a zaželal
im úspech v ich činnosti, pričom sľúbil
podporu mládežníckej filatelii aj v ďalšom období.
Za Zväz slovenských filatelistov pozdravil mladých filatelistov Mgr. Ján
Mička a na záver slávnostného otvorenia vystúpil Dr. Oško s organizačnými
pokynmi k súťaži FO a celého podujatia v Ružomberku.

II

Prvou časťou súťaže bol tradične
test zo znalostí poštovníctva, filatelie
a tematickej časti olympiády. Po jeho
skončení začali mladí filatelisti, rozdelení do dvoch miestností pracovať na
úprave albumových listov podľa jednotlivých vekových kategórií. Zatiaľ
dvojice vedúcich prof. Maraček a Ing.
Maniaček, Ing. Rančák s D. Schmidtovou vyhodnotili testy. Prácu súťažiacich
na miniexponátoch pozorne sledoval
PaedDr. Jozef Oško. Delegáti kongresu, ktorí nesúťažili vo FO si zatiaľ na
pódiu merali sily vo filatelistickom pexese a riešili hlavolamy s filatelistickou
tematikou, ktoré pripravila Danka Schmidtová. O všetky činnosti mladých
filatelistov sa živo zaujímal Mgr. M.
Vančo, ktorý bol prítomný na súťaži až
do záverečného vyhodnotenia, besedoval s prítomnými vedúcimi a ochotne
vypomohol organizátorom s vyplňovaním všetkých diplomov súťažiacich.
Hodnotenie súťažnej poroty miniexponátov v zložení Dr. Oško, Ing. Rančák a Ing. Maniaček bolo prerušené počas podávania večere a po dokončení
práce poroty mohlo nastať sčitovanie
bodov za testy a exponáty aby sa všetci
dozvedeli definitívne výsledky finálnej
časti olympiády.
Hodnotné ceny v podobe zásobníkov so zostavami slovenských známok a suvenírov zlatým, strieborným
a bronzovým medailistom venovala
Slovenská pošta a víťazom olympiády
ich odovzdával Mgr. Vančo. Víťazi vo
všetkých kategóriách dostali navyše
grafické listy, venované Františkom
Horniakom. Ďalší súťažiaci dostali tiež
hodnotné filatelistické odmeny ako
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katalógy, zásobníky a iný filatelistický
materiál, venovaný RNDr. Michalom
Zikom a firmou ZBERATEĽ.
Najlepší súťažiaci, ktorí mali najlepšie vypracované testy a najkvalitnejšie
exponáty si prevzali ešte knihy vydavateľstva Mladé letá a všetci účastníci
dostali aj ďalšie suveníry POFIS, pamätné listy, poštový lístok a vedúci aj
balíkový skart.
O dobrej príprave podujatia svedčí
fakt, že žiaden vedúci ani účastník neprejavil svoju nespokojnosť, či protest
proti výsledkom, ako sa občas stávalo.
Najlepšie výsledky dosiahli stredoslováci z Dolného Kubína a Liptovského
Mikuláša, ktorých vedú p. Luptáková
a Dr. Oško. Na palmu víťazstva siahli aj
západoslovaci zásluhou Martina Planka
z Trnavy. Príjemným prekvapením boli
mladí filatelisti z Bratislavy, ktorí prišli
na finále prvý raz po mnohých rokoch
a získali dve medailové umiestnenia.
Vyhlásením výsledkov 34. ročníka
FO sa pre súťažiacich prvý deň kongresu skončil. Vedúci sa večer zišli na
rozšírenom zasadnutí komisie mládeže, kde rozdiskutovali aktuálne otázky
mládežníckej filatelie v regiónoch. Najviac sa hovorilo o personálnych otázkach vo zväze, starostlivosti o mládež
v kluboch a o potrebe prílevu mladšej
krvi do našich radov. Veľa sa diskutovalo o zameraní činnosti v budúcom školskom roku (2007/2008) – vzhľadom
k tomu, že rok 2008 je rokom olympiády, rozhodla komisia mládeže o tom,
že téma mládežníckej olympiády bude
mať športové zameranie – Športom ku
zdraviu a využitie filatelistického materiálu je obmedzené výlučne na známky
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF

a filatelistický materiál zo Slovenska,
Československa aj s využitím súčasných českých poštových známok. Tvorba výstavných exponátov sa rozšíri aj
olympijskú problematiku, keďže na budúci rok v júni sa uskutoční v bratislavskej INCHEBE výstava poštových známok, ktorú pripravuje SSOŠF na ktorej
nebude chýbať trieda mládeže. A to je
aj príležitosť, aby sa budúci kongres
konal v Bratislave alebo v jej blízkosti,
aby v programe nechýbala návšteva tejto výstavy.
Sobotňajší program kongresu MF
bol zameraný vlastivedne. Autobusom
sa účastníci previezli do neďalekého
Vlkolínca, kde si porovnali skutočnosť
s tým, ako bola táto podhorská dedinka zobrazená na poštovej známke. Pozreli si múzeum – roľnícku usadlosť,
zvonicu a miestny kostolík. Už takmer
jesenný dáždik neovplvynil pekné dojmy z prehliadky skanzenu.
Autobus zaviezol všetkých delegátov do Ružomberka, kde v Liptovskom múzeu navštívili výstavu poštových známok prvovystavovateľov.
Viacerí z účastníkov kongresu tu mali
vystavené svoje exponáty, preto si so
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NAŠA MLÁDEŽ
záujmom prezreli všetky exponáty,
zúčastnili sa palmáre výstavy. Opečiatkovali si diplomy a poštové lístky
príležitostnou pečiatkou ku Dňu mládeže na výstave a to bola záverečná
bodka za dvojdňovým pobytom v Ružomberku.

Osobitné poďakovanie patrí za organizáciu kongresu PaedDr. Jozefovi Oškovi,
ktorý v príprave podujatia vykonal veľmi
veľa preto, aby boli všetci spokojní.
Dovidenia v Bratislave v budúcom
roku!
J. M.

Výsledky národného kola FO 2006/2007
Poradie

Meno a priezvisko

Reg.

Test

Exponát

Spolu
bodov

39
39
40
33
21
12

47
41
36
23
21
25

86
80
76
56
42
37

37
39
40
38
25

41
39
38
38
37

78
78
78
76
62

38
38
39
16
20

43
33
29
38
27

81
71
58
54
47

39
40
36
40

43
41
40
35

82
81
76
75

40

49

89

Z 8 - 10 rokov
1
2
3
4
5
6

Darinka Kucháriková
Michal Folwarčný
Martin Holický
Veronika Chorvatovičová
Hanka Holická
Ivona Šlahorová

1
2
3
4
5

Martina Brtošová
Lukáš Oško
Andrej Lovász
Adam Daňo
Jakub Novotný

1
2
3
4
5

Peter Jurík
Štefan Horváth
Lenka Mrvová
Michal Kostecký
Marián Horváth

Ssl
Ssl
Ba
Zsl
Ba
Zsl

A 11 - 12 rokov
Ssl
Ssl
Zsl
Zsl
Vsl

B 13-15 rokov
Ssl
Zsl
Ba
Vsl
Zsl

C 16 -18 rokov
1
2
3
4

Martin Plank
Vladimír Hanušniak
Jakub Grman
Miriam Černá

1

Pavol Križian

Zsl
Ssl
Ssl
Ba

D 19 – 21 rokov

IV

Ssl
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Z KLUBOV A REGIÓNOV

Trenčianski filatelisti jubilujúcej
Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka

T

renčianska univerzita Alexandra Dubčeka si 13. septembra
2007 slávnostne pripomenula svoje desiate výročie úspešnej činnosti.
V tento deň bol zahájený
aj akademický rok 2007
– 2008. Trenčianska
univerzita
Alexandra
Dubčeka je jedna z najmladších vysokých škôl
na Slovensku. Založená
bola v roku 1997. Jubileum univerzity bolo
spojené aj s udeľovaním čestných titulov Dr. h. c.. Ocenenie obdržali: akademik Anton Blažej DrSc., bývalý rektor
Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave, doc. Július Tóth CSc., expodpredseda vlády a minister financii
SR, prof. Štefan Luby DrSc., mnohoročný predseda Slovenskej akadémie vied
a prof. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Na slávnostnom zasadnutí akademickej obce odovzdal rektor Juraj Wagner historicky prvé dve Zlaté medaily
Maximiliána Hella za zásluhy o rozvoj
univerzity prezidentovi SR Ivanovi
Gašparovičovi a predsedovi vlády SR
Róbertovi Ficovi, medaile obdržali aj
exprezident SR Rudolf Schuster, podpredseda vlády Dušan Čaplovič, minister školstva Ján Mikolaj, expremiér
Vladimír Mečiar, predseda TSK Pavol
2007 / 3

Sedláček a primátor Trenčína Branislav Celler. Rektor najstaršej európskej
univerzity v Bologni Pier Ugo Calzolari
a rektor Iževskej štátnej technickej univerzity Ivan Vasiljevič Abramov obdržali čestný titul Dr. h. c..
Na propagáciu výročia univerzity
Klub filatelistov 52 – 19 pri KaMC OS
SR Trenčín pripravil v spolupráci s kvestorom univerzity Ing. Ragulom a Ing.
Ruženou Wagnerovou komplexnú propagáciu prostredníctvom návrhu príležitostnej poštovej pečiatky, zabezpečenia známky hárčeka a celinovej obálky
Alexandra Dubčeka a ich adjustáciu na
obálky a pečiatkovanie príležitostnou
pečiatkou. Materiály poslúžili vedeniu
univerzity pre pozvaných hostí, účastníkov osláv 10. výročia Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka. Opäť
sa potvrdila dobrá spolupráca klubu fi-
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latelistov s inštitúciou tak významnou
ako je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka.
Na záver je potrebné dodať, že i keď
klub filatelistov prostredníctvom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

a pošty Trenčín 1 včas zabezpečil vyhotovenie príležitostnej poštovej pečiatky
a materiálov z POFISu, materiály bolo potrebné urgovať, aby boli v Trenčíne včas
ako aj príležitostná poštová pečiatka.
- Ký -

Spomienky filatelistu

K

aždý ľudský život má svoj začiatok
a koniec. To platí aj pre záujmovú
činnosť.
Ako delegát som za zúčastnil valného zhromaždenia Združenia klubov filatelistov východoslovenského regiónu
tohto roku v Poprade. Pozorne som sa
započúval do hodnotiacej správy predsedu ZKF VR a do plánu práce nášho
združenia v nastávajúcom období.
Do mojej mysli vstúpili myšlienky
môjho pôsobenia vo filatelistických organizáciách. Pomaly sa vkrádali nové
a nové spomienky. Radostný začiatok,
túžba získať čo najviac nových poznatkov od skúsenejších seniorov. Rozpamätal som sa na trému pred mojou prvou
výstavou (ŽILINA 1970) až po poslednú
výstavu v Brne v roku 2005.
V mysli som porovnával výmenné
akcie v Košiciach a Prešove, ktoré boli
plné kadetov a juniorov. Rád som si
spomenul na množstvo exponátov, nehľadiac na ich názvy a zameranie. Bolo
to obdobie veľkého záujmu o výstavy
a získanie dobrého ohodnotenia. Tento
záujem sa niekde aj zachoval, ale s ekonomickými sa menia aj podmienky
a možnosti vystaviť exponát. V pamäti
som nalistoval obdobie, kedy mladým
filatelistom doba a ekonomická situ-
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ácia dávala možnosť vytvoriť exponát
(o rozsahu 16 listov) za 50 až 70 Kčs. Za
pomoci (skutočnej) filatelistov seniorov
to bolo aj za menej korún. Súčasná ekonomika však nedovoľuje nič podobné !
Škoda!
V našom ZKF východoslovenského
regiónu došlo k zmenám funkcionárov
a k podstatnej zmene v štruktúre činnosti. Je potrebné zaželať nášmu lodivodovi
a jeho posádke veľa zdravia a pracovných úspechov. Nech v čase, kedy nastáva odchod seniorov a znižujú sa stavy
mladých filatelistov nájdu za spolupráce
s ostatnými ZKF a ZSF „liek“ zmeniť
tento nežiadúci trend. Nutne potrebujeme získať mladých filatelistov, ktorí
budú neskôr tvoriť základ rozvoja filatelistickej organizácie na Slovensku. Nech
spoluprácou sa zastaví nezdravá cesta vo
filatelii – nech finančne nebolí, ale opäť
prinesie radosť do rodiny filatelistov.
Záverom by som pripomenul myšlienku našich dedov, ktorá platí aj dnes:
„Ak nepríde rozum k človeku, musí
človek prísť k rozumu !“ A podľa tejto
myšlienky by sme mali kráčať po novej
ceste vo filatelii. Želám priateľom filatelistom veľa zdravia a radosti pri zbieraní
známok a tvorbe nových exponátov.
Mgr. František Sopko
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Inaugurácia známok
spoločného vydania

O

ravský hrad – jedna z najvýznamnejších dominánt hradného staviteľstva na Slovensku, pýcha oravského
regiónu, jeden z turisticky najnavštevovanejších hradov na Slovensku. Tých
naj by určite bolo aj viac.
Hradná vyvýšenina bola osídľovaná
už v praveku. Prvá historicky doložená
správa o Oravskom hrade je z roku 1267.
Súčasná stavba vznikala postupným
budovaním obranných, obytných a hospodárskych stavieb skoro vo všetkých
stavebných štýloch, od románskeho až
po romantizmus. Stavebný vývoj hradu
začal sa v 13. storočí a bol dokončený
začiatkom 20. storočia.
V hrade sa vystriedalo mnoho významných majiteľov. V roku 1298 hrad
patril k územiu Matúša Čáka Trenčianskeho, v 14. storočí patril panovníkovi
Karolovi Róbertovi, v 15. storočí zase panovníkovi Matejovi Korvínovi, ktorý vybudoval viacero fortifikačných stavieb,
aby zvýšil bezpečnosť územia Oravy
a tým aj celej krajiny. V roku 1556 hrad
kúpil za 18 338 zlatých František Turzo.
Rod Turzovcov hrad v rokoch 1556 až
1621 prestaval a opevnil. V roku 1800
hrad vyhorel a stal sa ruinou. Záchranu
hradu uskutočnili ako prví František
Ziči a Jozef Pálfi začiatkom 20. stroročia.
Dnes slúži hrad na múzejné účely a je
pevným bodom turistického ruchu.
O nič menej nie je významná ani
pevnosť La Rocca o Guaita v San Marine. Spočíva na pevnej skale. Jej Prvá
veža z 11. storočia je jednou z najstarších talianskych veží. Po vstupe na malé
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námestie môžeme obdivovať sochu B.
Marabiniho a dodnes funkčné historické delá. Vo vnútornej časti komplexu stojí zvonica, veža „Penna“, kostolík
svätej Barbory a niekoľko kobiek, ktoré
sa ešte koncom minulého storočia využívali ako väzenie.
Práve tieto dva historické objekty
(veľmi príbuzné vzhľadom aj svojou povahou) sa stali námetom známok spoločného vydania Slovensko – San Marino.
Ich autorom je v slovenskej známkovej
tvorbe už dobre známy umelec majster
Rudolf Cigánik, akademický maliar.
Svojej úlohy sa zhostil ako inak na výbornú. Vytvoril dve krásne miniatúrne
diela, dokonale zobrazujúce tieto historické objekty a vystihujúce atmosféru,
ktorá v nich v stredoveku vládla.

(OBR. 1)
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(OBR. 2)
Ani tento krát nemohlo chýbať slávnostné uvedenie nových známok do poštovej prevádzky. Ich inaugurácia sa konala na Oravskom hrade v deň ich vydania
24. augusta 2007 za účasti generálneho
riaditeľa Slovenskej pošty a. s., predstaviteľov Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii, poslancov Národnej rady
SR a Žilinského samosprávneho kraja
(obr. 1). Nechýbali ani filatelisti „vedení“
predsedom ZSF doc. Ing. Ľubomírom
Flochom PhD.. Žiaľ, ako organizátori
sa na tejto akcii nepodieľali miestni filatelisti – ktovie prečo ? Ich neúčasť pri
organizácii posunula vysoko postavenú
métu podujatia o trochu nižšie.
Samotná akcia bola organizovaná vo
veľkolepom štýle. Samotným programom nás sprevádzal „komorník pána
Oravského hradu“, ktorý nás previedol
celým komplexom. Počas prehliadky na
nádvorí neúnavne bojovali rytieri o svoje
panny. Samotný inauguračný akt vykonali v Rytierskej sieni pod dozorom „pána
hradu“ generálny riaditeľ Slovenskej pošty a. s. a riaditeľka Oravského múzea P.
O. Hviezdoslava (obr. 2). Za tento čin bol
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pasovaný generálny riaditeľ
Slovenskej pošty a. s. Ing. Libor Chrást do rytierskeho stavu. Celá slávnosť sa ukončila
honosnou hostinou.
Účastníkom inaugurácie,
ako aj ostatným návštevníkom Oravského hradu pripravila Slovenská pošta priamo
na nádvorí hradu príležitostnú
poštovú priehradku aj s príležitostnou poštovou pečiatkou
a dostatkom známok a pohľadníc pre zasielanie pozdravov a tvorbu analogických
pohľadníc (CM). Hoci boli k dispozícii
FDC, mne osobne na tejto akcii chýbala obálka s prítlačou k tejto príležitosti.
Dôvodom je, že na FDC je už opečiatkovaná jedna známka, ktorej frankatúra
nevyhovuje bežným poštovým tarifám
a dofrankované známky musíme opečiatkovať už inou (napríklad príležitostnou) poštovou pečiatkou. Tak na jednej
celistvosti sú dve rôzne poštové pečiatky
(hoci platné), čo niekedy pôsobí veľmi
umelo – neprirodzene.
Pofis sa tiež prezentoval vydaním
pekných príležitostných listov, ako aj vydaním krásneho pamätného listu v zlate
s vysokou estetickou a umeleckou, no
pochybnou filatelistickou hodnotou.
Myslím si, že všetci prítomní filatelisti
aj nefilatelisti strávili na Oravskom hrade
pekné a príjemné popoludnie. Dozvedeli
sa veľa zaujímavého z našej histórie prezreli si krásny hrad a obohatili sa novými
filatelistickými materiálmi. Za to patrí
vďaka všetkým organizátorom tohto podujatia, ktorí všetko precízne pripravili
(a objednali aj krásne letné počasie).
Ing. Zdeněk Baliga
Spravodajca ZSF

VÝSTAVY

Medzinárodná filatelistická
výstava HUNFILA 2007

V

dňoch 27.-30. septembra sa v Budapešti
uskutočnila Medzinárodná výstava známok HUNFILA 2007. Výstava bola
pod záštitou FEPA a tejto
pocte zodpovedala aj úroveň výstavy. Zúčastnilo
sa jej 25 krajín a exponáty
obsadili 1015 rámov. Popri čestnej triede
sa súťažilo v triedach poštová história,
tradičná filatelia, tematická trieda, mládežníci, jednorámové exponáty a mimoriadne bohatá bola aj trieda literatúry.
Počas výstavy, 30. septembra sa
konal aj Kongres FEPA. Bol prítomný
– a to počas celej výstavy - pán Joseph
Wolff, úradujúci predseda FIP, a pán
Pedro Vaz Pereira, prezident FEPA.
Návštevníci mali možnosť vidieť špičkové exponáty v každej triede, v tomto
smere vynikali hlavne talianske, grécke
a nemecké exponáty. Knižnica maďarského zväzu sa obohatila o 70(!) rôznych filatelistických publikácií.
Najbohatšie a rozhodne aj najkvalitnejšie zastúpenie mala trieda poštovej
histórie – z tejto triedy bol ohodnotený
veľkým zlatom a národnou Veľkou cenou exponát Gézu Homonnaiho „Emisia z r. 1867“. Tento exponát sa pravdepodobne dočká svetovej „korunovácie“
o rok na WIPA vo Viedni.
Medzinárodná Veľká cena spolu
s veľkým zlatom putuje do Talianska
zásluhou exponátu „Známky neapolského kráľovstva“ od pána Saverio
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Imperata. Tento nestor
vystavovateľov so svojimi dlhými snehobielymi
vlasmi, s kúskom rozcmúľanej cigary v ústach
je neodmysliteľnou postavou každej FEPA a FIP
výstavy, nech sa koná
kdekoľvek vo svete.
Ešte snáď jeden, pre mňa radostný
a možno tak trochu paradoxný poznatok – mal som dojem, že v exponátoch
badateľne pribudlo známok.
S potešením možno konštatovať, že
v tomto prostredí sa 5 exponátov zo
Slovenska veru nestratilo. Dr. Pálka
za svoj exponát „Predznámkové listy
Maďarska“ dostal už „tradične“ zlatú
medailu a vecnú cenu, Dr. Osuský za
najmladší zo série „Pre slávu športu“
veľkú pozlátenú medailu, Ing. Piszton
za exponát „Perfíny Maďarska“ obdržal
veľké striebro. V tematickej triede páni
Smažák a Ing. Trančík za svoje exponáty „Hádzaná“, resp. „Zimné olympijské
športy“ dostali obaja striebro.
V triede literatúry mohol byť v zmysle výstavných pravidiel naposledy vystavený katalóg Slovensko 1939-45,
1993-2005 od p. Smažáka a dočkal sa
„korunovácie“ – obdržal pozlátenú medailu.
Jednoznačne môžeme konštatovať,
že slovenská filatelia na tejto veľkej európskej prehliadke čestne obstála
Ing. Otto Piszton
národný komisár výstavy
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Filatelistická výstava
RUŽOMBEROK 2007

V

dňoch 8. až 15. septembra 2007 sa
uskutočnila v Liptovskom múzeu
v Ružomberku filatelistická výstava
RUŽOMBEROK 2007. Výstava RUŽOMBEROK 2007 je deklarovaná ako filatelistická výstava III. stupňa v zmysle čl.
3.1 Výstavného poriadku ZSF. Výstava
je organizovaná Združením klubov filatelistov Stredné Slovensko a KF 53-02
Ružomberok pod záštitou primátora
mesta Ružomberok Ing. Michala Slašťana a v spolupráci s ďalšími spoluusporiadateľmi: Slovenská pošta, a.s. Poštové múzeum Banská Bystrica, Slovenská
pošta, a.s. Ružomberok, Zväz slovenských filatelistov Bratislava, Mestský
úrad Ružomberok, Regionálna pošta,
a.s. Liptovský Mikuláš. Slovenská pošta, a.s. vydala k výstave príležitostný
poštový lístok a príležitostnú poštovú
pečiatku.
V oficiálnej triede si mohli návštevníci
výstavy prezrieť exponát Poštového múzea Banská Bystrica, zameraný na príležitostnú poštovú známku Černová 1907.
Výstavná porota pod vedením Ing.
Andreja Tekeľa zhodnotila úroveň exponátov a udelila celkove 41 medailí. Zlatú
medailu a cenu Ministra dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR výstavná porota
udelila exponátu JUDr. Otta Gáťu za
exponát „Matica slovenská“ (90 bodov).
Veľkú pozlátenú medailu a cenu primátora mesta Ružomberok získala JUDr.
Táňa Rapčanová za tematický exponát
„Orava“ (75 bodov). Pozlátené medaily
získali Ing. Ján Maniaček st. za exponát
„M. R. Štefánik – veľký Slovák a Euró-

20

pan“ v otvorenej triede (87 bodov), JUDr.
Otto Gáťa za exponát „Martin Benka“
v otvorenej triede (87 bodov), MVDr.
Dušan Kuča za exponát „Andrej Hlinka
na slovenských poštových známkach“
(87 bodov) a Mgr. Viliam Weiss za exponát „Filatelia v historických dokladoch
(1888-2000) v otvorenej triede (83 bodov). V triede literatúry získali pozlátenú medailu tri exponáty: JUDr. O. Gáťa,
M.Belás „150 rokov pošty v Považskej
Bystrici“, JUDr. O. Gáťa „Z dejín pošty
v Bytči a v okolitých obciach“ a Ivan Tvrdý „Historický vývoj názvov poštových
služobní na Slovensku“ (všetci 74 bodov). Veľkú striebornú medailu získalo
7 exponátov, všetky v triede mládeže:
Richard Lauko „Slovensko – moja vlasť“
(69 bodov), Adam Daňo „Je život vo vesmíre?“ (68 bodov), V. Chorvatovičová
„Písané a tlačené slovo“ (68 bodov), Štefan Horváth „Svet železných koľajníc“
(67 bodov), Peter Jurík „Cirkus“ (67 bodov), Petra Bárdová „Zimné športy“ (65
bodov) a Jana Maniačeková „Vianoce
a vianočné zvyky“ (67 bodov).
Výstavný katalóg obsahuje okrem
predpísaných náležitostí odborný článok JUDr. Gáťu „Tvorba námetového
regionálneho exponátu“, Mgr. Weissa
„Objavený medzinárodný odpovedný kupón“ (Ide o kupón z roku 1939 s názvom
štátu „ETAT SLOVAQUE-SLOVENSKÝ
ŠTÁT“) a článok JUDr. Gáťu „Odozva černovskej tragédie na Strednom Považí“.
V priloženom prehľade je zoznam
udelených medailí.
Ing. Andrej Tekeľ
Spravodajca ZSF

NAŠE AKCIE
Prehľad výstavných odmien podľa výstavných tried
VZ

Z

VPZ

PZ

VS

Teritoriálna trieda

S

PS

B

1

D

SPOLU
1

Poštová história

-

Trieda celín

-

Tematická trieda

1

1

2

Maximafilia

-

Trieda mládeže

7

Trieda literatúry

3

1 R exponáty

1

Otvorená trieda

1

Spolu

1

4

7

1

13
3

1

3
1

1

7

6

6

7

15

2

1

7

10

9
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VZ - veľká zlatá, Z - zlatá, VPZ - veľká pozlátená, PZ - pozlátená, VS - veľká strieborná, S - strieborná, PS - postriebrená, B - bronzová, D - diplom

Techfila Košice 2007

V

dňoch 28. apríla až 12. mája 2007 sa
uskutočnila 8. Mestská filatelisticko
– filokartistická výstava v Košiciach v budove Slovenského technického múzea na
Hlavnej ulici č. 88. Podujatie bolo usporiadané v rámci tradičných osláv Dna mesta Košice a uvedené poradové číslo nás
oprávňuje konštatovať, že sa tvorí nová
tradícia v aktivite košických filatelistov.
Usporiadatelia výstavy: Mesto Košice
– Nadácia pro Cassovia, Štátna vedecká
knižnica v Košiciach, Regionálne poštové centrum v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, Dom Matice
slovenskej v Košiciach, miestny odbor
Matice slovenskej v Košiciach a organizátori výstavy: Klub filatelistov 54–01 Košice, Slovenské technické múzeum Košice
so spoluorganizátormi výstavy: Klubom
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filatelistov 54–30 Košice a poštou Košice 1 sa rozhodli ju zabezpečiť a realizovať
pri príležitosti tretieho výročia vstupu
Slovenskej republiky do Európskej únie,
60. výročia založenia Slovenského technického múzea a Dňa mesta Košice 2007.
Práve tieto významné udalosti determinovali aj tematické zameranie a názov
výstavy Techfila Košice 2007.
Do čestného predsedníctva prijali
účasť popredné osobnosti a predstavitelia usporiadajúcich organizácií a organizátorov podujatia. Záštitu nad výstavou
prevzal Ing. František Knapík, primátor
mesta Košice a gestorom výstavy bol
JUDr. Ján Gašpar, riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice Košice. Sprievodným podujatím výstavy bol odborný seminár k 60.
výročiu Slovenského technického múzea v Košiciach, ktorý usporiadali ŠVK
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Košice, STM Košice, UVL Košice a Klub
filatelistov 54 – 01 Košice.
Vernisáž 8. Mestskej filatelisticko
– filokartistickej výstavy Techfila Košice 2007 sa konala 28. apríla 2007 o 9
hodine vo výstavných priestoroch STM
v Košiciach, Hlavná 88. Slávnostnú
atmosféru vernisáže vytvorili umelci
Július Regec, sólista Štátneho divadla
v Košiciach a Dr. Vlastimil Tichý, koncertný klavirista. Slávnostný ceremoniál otvoril a viedol prof. Dr. Imrich
Maraček, podpredseda organizačného
výboru výstavy, ktorý privítal v mene
usporiadateľov a organizátorov prítomných, hostí a menovite členov čestného predsedníctva (obr. 1). Slávnostný
prejav mal Ing. Eugen Labanič, riaditeľ STM v Košiciach. Vyzdvihol veľmi

OBR.
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dobrú spoluprácu múzea s filatelistami
mesta Košice a zvlášť s klubom filatelistov 54 – 01, pričom pozitívne hodnotil
ostatnú desaťročnú spoluprácu hlavne
na základe usporiadaných spoločných
podujatí. Okrem iného poukázal na
to, že filatelia ako užitočná a aktívna
súčasť kultúrneho života má v Slovenskom technickom múzeu už tradične
svoje miesto. STM nie len dokumentuje, uchováva a prezentuje dejiny vedy
a techniky na Slovensku, ale dáva priestor na prezentáciu rôznym tvorcom,
umelcom, autorom, zberateľom a ich
aktivitám, ktoré zdanlivo s technickým
múzejníctvom nesúvisia. Pritom je to
práve poštová známka, ktorá zachytáva
historické udalosti v dejinách ľudstva,
zobrazuje význačné osobnosti a pred-

1
Spravodajca ZSF
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staviteľov tej ktorej krajiny, významné ľudské činnosti, inštitúcie, udalosti
atď.. Poštové známky sú nositeľom vysokej umeleckej hodnoty i vysokej kvality vyhotovenia, sú zrkadlom kultúrnej
a technickej úrovne spoločnosti – sú
symbolom krajiny v medzinárodnom
styku. Ocenil filatelistickú a filokartistickú zberateľskú záľubu z hľadiska
racionálneho využívania voľného času
a možností prostredníctvom tejto záľuby nielen rozširovať vedomosti a poznatky, ale aj nadväzovať nové kontakty
a medzinárodné priateľstvá, zbližuje
ľudí nezávisle od veku, rôznych profesií
a národností. Záverom poďakoval všetkým, ktorí prispievajú rozvíjaniu spolupráce na tomto poli a zvlášť vyslovil
osobitné poďakovanie usporiadateľom
a organizátorom za zabezpečenie a realizáciu výstavy Techfila Košice 2007.
S príhovorom vystúpil Ing. Jozef Filipko, viceprimátor mesta Košice v zastúpení Ing. Františka Knapíka, primátora
mesta Košice, tlmočil ospravedlnenie
neprítomného primátora a jeho pozdrav
prítomnému zhromaždeniu s poďakovaním usporiadateľom a organizátorom
výstavy. Zvlášť pozoruhodné a povzbudivé boli slová viceprimátora o význame
filatelie pri výchove mládeže na úseku
racionálneho využívania voľného času
a pri získavaní pozitívnych návykov pre
systematickú mimoškolskú záujmovú
činnosť. Pritom mimoriadne správne
vystihol skutočnosť, že pri odbornom
a správnom usmerňovaní v zberateľskej
činnosti pomocou známok a filatelistických materiálov každá ľudská činnosť
sa dá zbierkami spracovať, získať ďalšie
poznatky a zdokonaľovať sa v metódach
a postupoch systematickej práce, čo je
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užitočné nie len pre každú profesiu ale
aj pre každú kreatívnu činnosť.
S pozdravnými príhovormi vystúpili
aj JUDr. Ján Gašpar za ŠVK Košice, Ing.
František Mrva za Dom Matice slovenskej v Košiciach, Dušan Evinic, I. podpredseda Zväzu slovenských filatelistov.
Náhoda chcela a tak aj zariadila, že
vernisáž tejto výstavy sa konala deň
pred významným životným jubileom
Ing. Eugena Labaniča, riaditeľa STM
v Košiciach a usporiadatelia s organizátormi využili príležitosť na blahoželanie domácemu pánovi „majordómusovi“ kultúrneho stánku miesta konania
výstavy Techfila Košice 2007 formou
Pozdravného listu, ktorý prezentovala
Dr. Zuzana Kostecká, PhD. a hudobný
pozdrav zaspieval majster Július Regec.
Na výstave bolo prezentovaných celkom 23 exponátov na prehliadku, ktorých s odborným charakterizovaním
a predstavením pozval účastníkov Ing.
Ján Maniaček, senior, vedúci filatelistického odboru výstavy. V kategórii filatelistických exponátov predstavili štyri
zbierky, rovnako štyri exponáty boli vystavené v kategórii filokartistickej a analógových pohľadníc. Deväť exponátov
bolo vystavených v kategórii jednorámových exponátov formou propagačných
ukážok zo zbierok ich autorov a v kategórii mladých filatelistov bolo prezentovaných päť exponátov zo zbierok členov krúžku mladých filatelistov z Košíc
a Nitry. Určitou novinkou bol v kategórii
telefónnych kariet jeden exponát.
Sprievodnou akciou výstavy bol
odborný seminár venovaný 60. výročiu založenia Slovenského technického múzea v Košiciach, na ktorom boli
prednesené štyri prednášky:
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OBR.

-

2

Ing. Agnesa Schwartzová: 60 rokov
Slovenského technického múzea,
- Ing. Ján Maniaček st.: M. R. Štefánik, vedec a technik,
- JUDr. Ján Gašpar: Motívy techniky
na pohľadniciach,
- Prof. MVDr. Imrich Maraček DrSc.,
MVDr. Zuzana Kostecká PhD.,
MVDr. Alexander Bárd CSc.: Veda
a technika v známkovej tvorbe Slovenska.
K predneseným prednáškam sa uskutočnila zaujímavá diskusia, ktorá prednášky doplnila o ďalšie údaje a detaily,
ktoré z priestorových dôvodov neboli zahrnuté do príslušných prednášok. V diskusii vystúpili Ing. E. Labanič, MVDr. A.
Bárd, Ing. J. Slavkovský, Dr. V. Chmelár
a V. Gaál. Prednášajúci okrem zodpovedania na vznesené otázky a pripomienky
poukázali na skutočnosť, že zo seminára
budú prezentované prednášky vydané
v zborníku, ktorý pripravuje Štátna vedecká knižnica v Košiciach.
Pol hodiny pred vernisážou výstavy bola otvorená príležitostná poštová
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priehradka, ktorá bola zabezpečená poštou Košice 1,
hlavne jej vedúcim Viliamom Zajacom (obr. 2). Klub
filatelistov 54–01 Košice
mimoriadne úspešne spolupracuje s poštou Košice 1
pri organizovaní všetkých
významných
filatelistických podujatí v našom meste a túto spoluprácu mimoriadne pozitívne hodnotia
organizovaní filatelisti.
Organizačný výbor výstavy zabezpečil hodnotnú
výstavnú dokumentáciu v podobe vydania výstavného katalógu, príležitostnú
poštovú pečiatku, poštové lístky a obálky s prítlačami 60. výročia založenia
Slovenského technického múzea a Dňa
mesta Košice, pamätné listy, diplomy
a propagačné letáčiky.
Týmto príspevkom poukazujeme na
pretrvávajúcu aktivitu košických filatelistov, ktorí sa snažia napriek mimoriadne
zložitým podmienkam prežívať a prispievať k významným kultúrnym a spoločenským udalostiam v našom meste aj
filatelistickými a filokartistickými prostriedkami. Sme presvedčení, že aj touto 8.
Mestskou filatelisticko – filokartistickou
výstavou Techfila Košice 2007 v spolupráci s usporiadateľmi a spoluorganizátormi
sa nám podarilo dôstojným spôsobom
prispieť k udržaniu tradície aktívneho
filatelistického života organizovanej filatelie vo Zväze slovenských filatelistov
a zachovanie nádeje, že sa podarí raz oživiť aj mládežnícku filateliu v krúžkoch
mladých filatelistov ZSF.
prof. MVDr. Imrich Maraček DrSc.
podpredseda OV
Spravodajca ZSF

VÝSTAVY

Výstava poštových známok
Kežmarok 2007

N

aša spoločnosť prechádza búrlivým
Poprad, kde veľmi vkusné filatelistické
vývojom, nie len ekonomickým,
materiály k tejto výstave vyrobené graale aj vývojom spoločenských vzťahov
fickým štúdiom JADRO Kežmarok (poa pohľadu na spoločenské hodnoty. Tento
zvánky, pamätné listy, obálky) si mohli
trend ovplyvňuje hlavne mladú generáúčastníci dať opečiatkovať príležitostnou
ciu. Naša mládež sa často z prebytku voľpoštovou pečiatkou k výstave.
ného času uchyľuje k spoločensky nepriaVzhľadom na to, že výstava bola len
teľným činnostiam, či drogám. Odpútať
propagačná, rozsahom sa priblížila súmládež od týchto neduhov a dať jej smer
ťažným výstavám. Filatelistické exponána aktívne trávenie voľného času, napríkty, najmä propagačné a mládežnícke, boli
lad zberateľstvom, bolo hlavnou náplňou
vystavené na 58 výstavných plochách
projektu „Výstava poštových známok
a pochádzali z klubov filatelistov v KežKežmarok 2007“. Tento projekt bol finanmarku, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Nitcovaný hlavne mestom Kežmarok a partire a Leviciach. Ich zameraním boli hlavne
cipovali na jeho realizácii aj Klub filatelispre mládež atraktívne námety, ako šport,
tov 54–12 Kežmarok a Mestské kultúrne
flóra, fauna, doprava a podobne.
stredisko v Kežmarku.
Ďalšou časťou výstavy boli filokartisVýstava sa uskutočnila v exkluzívnych
tické exponáty zo zbierok pohľadníc Kežpriestoroch mestskej galérie Barónka na
marku, Vysokých Tatier a ich okolia. VysHlavnom námestí v Kežmarku v čase od
tavené boli v 33 závesných rámoch, kde
18. do 28. septembra 2007. Pozostávala
bolo predstavených cca 300 pohľadníc.
nie len z filatelistických exponátov, ale boli zastúpené aj exponáty z filokartie a numizmatiky.
Otvorenia výstavy sa zúčastnil primátor mesta pán Ing. Igor
Šajtlava, predseda ZKF východoslovenského regiónu pán Dušan
Evinic, regionálne média a množstvo hostí, hlavne filatelistov zo
spišského regiónu. V rámci otvorenia výstavy predseda kežmarského KF odovzdal Ďakovné listy
všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na uskutočnení tejto výstavy.
Pri otvorení bola v prevádzke aj
príležitostná poštová priehradka, SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VÝSTAVY. ZĽAVA: ING. I. ŠAJTLAzriadená Regionálnym poštovým VA - PRIMÁTOR MESTA, ING. M. PERIGNÁTH - PREDNOSTA
centrom Slovenskej pošty a.s. MÚ, ING. Z. BALIGA - PREDSEDA KF 54-12
2007 / 3
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INZERCIA
len exemplármi, ktorých námet
sa viaže k spišskému regiónu.
Výstavu si prezrelo mnoho
návštevníkov, hlavne z radov
školskej mládeže, pre ktorú
bola aj určená. Veríme, že mnohým z mládežníkov ukázala
cestu, ako produktívne využívať svoj voľný čas, ich rodičom ukázala, že filatelia ako aj
zberateľstvo nie je nezmyselné
míňanie peňazí, ale je povznášajúca záľuba, ktorá rozvíja poznanie a ducha dieťaťa, ako aj
ÚČASTNÍCI OTVORENIA VÝSTAVY PRI PREHLIADKE EXPONÁTOV
jeho vôľové vlastnosti.
Numizmatika bola na výstave zastúČítaním návštevnej knihy výstavy
pená mincami korunovej meny na našom
dospejeme k jednoznačnému záveru
území. Návštevníci si mohli s nostalgiou
mnohonásobne zapísanému návštevprezrieť menu, ktorá sa doslova za pár dní
níkmi – vyslovením veľkého ďakujeme
s nami rozlúči. Vo vitrínach boli vystavevšetkým organizátorom, ktorí svoj voľný
né všetky obehové mince korunovej meny
čas venovali príprave a realizácii Výstaplatiace na našom území od je zavedenia
vy poštových známok Kežmarok 2007.
cisárom Františkom Jozefom I. v roku 1892
Ing. Zdeněk Baliga
až dodnes. Pamätné mince boli zastúpené
predseda KF 54 - 12

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

uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.
Stredisko novinkovej služby ZSF
ponúka členom ZSF nepredané zásoby
známok (čisté i pečiatkované) a výrob-

kov SP a.s. POFIS (FDC, ZZ, CM, nálepné listy) za nominálne ceny. Zoznam
zašleme na požiadanie.

BURZA: Pozývam Vás na Burzu zberateľov, ktorá sa uskutoční v sobotu, 20. októbra 2007 od 08:00 do 12:00 hod. v Posádkovom klube na Mukačevskej 20, v Prešove - sídlisko III. Vstupné 15,- Sk, poplatok za stôl - 30,- Sk.
Ing. Ľubomír Vajčovec
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Známková tvorba Slovenskej republiky 2007 - III. štvrťrok

2007, 22. 9. * Nitriansky evanjeliár (Klenotnica múzeí) * príležitostná známka *
N: P. Choma, R: M. Činovský * OTr+HT
PTC * PL 50 ZP, TF: 2 PL * papier FLA *
RZ 11 1/4 : 11 3/4 * FDC N: P. Choma, R:
M. Činovský, OTp TAB * náklad 300 tis.

Predná doska Nitrianskeho evanjeliára, 14. až 15. stor.

407
407 FDC
407 PaL

15 Sk viacfarebná ......................15,.....................................................34,.....................................................40,-

Titulná strana
(zľava doprava, zhora dole)
Emisia Umenie
- F. X. Palko
Grafická úprava: František Horniak
Deň vydania: 17. 10. 2007*
Nominálna hodnota: 33 Sk
Emisia Vianoce 2007
- Vianočný stromček
Autor výtvarného návrhu:
Jana Kiselová - Siteková
Deň vydania: 14. 11. 2007
Nominálna hodnota: 10 Sk
Emisia Umenie
- Ján Želibský
Grafická úprava: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 17. 10. 2007*
Nominálna hodnota: 33 Sk
*dátum vydania je posunutý na neskôr

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

•
•
•
•

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

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

