Známková tvorba Slovenskej republiky 2008 - I. štvrťrok

2008, 1. 1. * 15 rokov Slovenskej republiky * príležitostná známka * N: P. Augustovič * OF PTC, Praha * PL: 50 ZP,
TF: ? PL * papier OZ * HZ 11 3/4 : 11 1/4
* FDC N: P. Augustovič, Intaglio TAB *
náklad 300 tis.

2008, 6. 3. * Krupina (Mestá) * výplatná
známka * N: M. Čapka * OF PTC, Praha
* PL: 100 ZP, TF: ? PL * papier FLA *
KHZ+RZ 11 3/4 : 11 1/4 * FDC N: M. Čapka, R: J. Vitek, OTp TAB * náklad 2 mil.

Štylizovaná mapa SR s dominantami krajských miest,
štátny znak SR, symbol EÚ

413
413 FDC
413 PaL

T1 50g Sk viacfarebná ...............16,- Kostol Narodenia Panny Márie v Krupine, mestský erb
.....................................................35.- 415
T2 100g viacfarebná ...................14,.....................................................45,- 415 FDC .....................................................33,-

2008, 28. 2. * Veľká noc 2008 * príležitostná známka * N: K. Vavrová * OF
PTC, Praha * PL: 50 ZP, TF: ? PL * papier FLA * KHZ 11 1/4 : 11 3/4 * FDC N:
K. Vavrová, R: V. Ondrejička, OTp TAB
* náklad 3 mil.

2008, 20. 3. * Dálie * príležitostná
známka určená na personalizáciu kupónu * N: R. Hanečková * OF PTC,
Praha * PL 8 ZP + 8 K, TF: ? PL * papier
? * HZ ? * FDC nebola vydaná * náklad
500 tis.

Dálie (georgíny), kupón a): L. Teren: Žatva (1988)
Symbolická kresba veľkonočnej šibačky

414

T2 50g viacfarebná ....................10,-

414 FDC
414 CM
414 ZZ

..................................................... 29,.....................................................21,................................................... 100,-

416
T2 50g viacfarebná ....................10,416 KĽa s kupónom „60 rokov SNG“ ............. 10,416 KĽb s personalizovaným kupónom ........ 10,416 KPa s kupónom „60 rokov SNG“ ............. 10,416 KPb s personalizovaným kupónom ........ 10,416 PLa s kupónmi „60 rokov SNG“ ..............80,416 PLb s personalizovanými kupónmi ..........80,-
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ÚVODNÍK

V novom ročníku
Milí čitatelia!
Dovoľujem si prihovoriť sa
Vám aj v tomto úvodníku nového ročníka nášho periodika
– Spravodajcu. Hodnotenie
minulého ročníka tento raz
prenechám len Vám. Verím
že bol lepší ako predminulý
aj keď dúfam, že bol horší ako
bude tento ročník.
Koncepcia vydávania Spravodajcu 2008 sa v podstate
nemení. Bola schválená Radou ZSF na
jej 3. zasadaní 8. marca 2008 v Bratislave (bližšie Uznesenie R ZSF bod B 13).
Aby sa nám podarilo dodržať rozpočet
ZSF a nebol znížený počet čísiel vydania ročníka 2008, museli sme pristúpiť
k prijatiu úsporného variantu vydávania. Jeho princíp nie je na úkor čitateľa v znížení počtu strán jednotlivého
čísla alebo farebnosti obálky. Úspora je
v tom, že aj vyžiadané príspevky a redakčné práce nebudú honorované. Verím, že všetci autori to pochopia a naďalej budú našu redakciu zásobovať
kvalitnými príspevkami zo všetkých
oblastí filatelie.
Novým kreovaním orgánov ZSF po
VIII. VZ ZSF došlo aj k zmenám v redakčnej rade a v samotnej redakcii Spravodajcu (s novým zložením redakčnej
rady a redakcie sa môžete oboznámiť
aj v tiráži tohto čísla). Dovoľte mi touto
cestou poďakovať členom predchádzajúcej redakčnej rady a redakcie za ich
kvalitnú a včasnú zodpovednú prácu
pri vydávaní Spravodajcu, ktorý sa im
podarilo vypracovať do tak vynikajúcej podoby, akú má teraz. Tiež chcem
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popriať novým členom
redakčnej rady a redakcie
veľa chuti a invencie do
práce, ktorá nás na nových
číslach nášho periodika
ešte čaká, aby každé číslo
Spravodajcu bolo lepšie
a lepšie.
Čo sa týka členenia
(rubrík) tie sa v tomto ročníku nebudú meniť. Pribudla k ním len pravidelná rubrika EURO s veľmi aktuálnou
témou o zavádzaní eurovej meny u nás
na Slovensku.
Obsah čísla, ktoré práve čítate, ako
vždy tvorí prierez činnosťou ZSF za
posledné obdobie. Nájdete v ňom napr.
hodnotenie výstav, gratulácie jubilantom, pozvánky na zaujímavé filatelistické akcie, ako aj rubriku so Zväzovými dokumentmi. V rubrike Slovenská
známka sú uverejnené dva hodnotné
príspevky od pracovníkov vedenia Pofisu. Žiaľ do tohto čísla sa nám už nevošli veľmi zaujímavé články, ktoré však
majú nadčasovú platnosť, a tak Vám ich
určite prinesieme v nasledujúcom čísle.
Je to druhá časť Správy o činnosti ZSF
v rokoch 2004 - 2007, námet na diskusiu
od Mgr. Mičku, či informácia o zaujímavých činnostiach v KF v Košiciach, Nitre
a Trenčíne, ako aj hodnotenie výstav Poľsko – Slovensko 2007, Ružomberok 2007
a Odkaz solúnskych bratov a ich žiakov.
Milí čitatelia, verím, že aj toto úvodné číslo XI. ročníka nášho Spravodajcu
Vás zaujme a pri jeho čítaní strávite príjemné chvíle.
Ing. Zdeněk Baliga, vedúci redaktor
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU

Vážení členovia ZSF

S

potešením môžem konštatovať a poďakovať sa výborom KF ZSF za veľmi dobré
splnenie najnáročnejšej úlohy
zaplatenia členských príspevkov ZSF za rok 2008. Chcem sa
zvlášť poďakovať tým KF ZSF
ktorí majú viac ako 100 členov
a to KF 51-28, KF 52-10 a nad
50 členov a to KF 51-09, KF
51-91, KF 53-05 a KF 54-02.
Zatiaľ neuhradilo členské príspevky ZSF na rok 2008 KF ZSF a dva KF
ZSF nepodali hlásenie o stave členskej
základne, ale členské príspevky ZSF na
rok 2008 zaplatili. Chcel by som touto
cestou požiadať KF ZSF aby nahlásili stav členskej základne a tie KF ZSF,
ktoré nezaplatili členský príspevok podali hlásenie o stave činnosti. Vopred
všetkým ďakujem.
Trošku sa budem venovať číslam, ktoré zaujímajú celú našu členskú základňu
ZSF. Bratislavské ZKF má podľa hlásení
23 KF z ktorých 19 zaplatilo členské príspevky na rok 2008, Západoslovenské
ZKF má 26 KF a zaplatili všetky KF, Stredoslovenské ZKF má 28 KF a zaplatilo
25 KF, Východoslovenské ZKF má 15
KF a zaplatili všetky KF. ZSF má podľa
dodaných hlásení o členskej základni
a zaplatených členských príspevkov

1679 členov a z toho je 764
dôchodcov. Mladí filatelisti
pracujú v 15 KMF a spolu
ich je podľa zaplatených
členských príspevkov 117
mládežníkov.
Rada ZSF na svojom
3. zasadnutí dňa 8.3.2008
schválila vyplatiť 30.000,Sk z prebytku dlh voči
ZKF ZSF v % vyjadrení pre
každé ZKF ZSF z členských príspevkov
minulých nevyrovnaných rokov. Ďalej
schválila vyplatiť zo zaplatených členských príspevkov za rok 2008 50,- Sk
za každého pracovne aktívneho člena
a 30,- Sk za každého dôchodcu pre činnosť ZKF ZSF. Rada ZSF schválila plán
práce ZSF na roky 2008 až 2011 a rozpočet ZSF na rok 2008.
Presnejšie informácie majú predsedovia ZKF, ktorí Vás budú informovať
na zasadnutí výborov ZKF v najbližšom
období.
S pozdravom a úctou

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF

Viete že...
- Odborová filatelistická výstava
olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2008 bude 2.-8.júna 2008
v Bratislave.
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- Medzinárodná religiózna filatelistická výstava NITRAFILA 2008 bude
2.-5.júla 2008 v Nitre.
Ján Maňiaček st.

5

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z III. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 8. marca 2008 v Bratislave
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Revíziu výstavného zariadenia ZSF
v jednotlivých ZKF.
2) Zrušenie KF 54-28 Trebišov.
3) Zrušenie KF 52-01 Hlohovec.
4) Návrh Skartačného poriadku ZSF.
5) Plán práce KRK ZSF.
6) Správu o Finančnej uzávierke ZSF
za rok 2007 s pripomienkami.
B) SCHVAĽUJE
1) Výstavnú porotu pre výstavu SLOVOLYMPFILA 2008 podľa návrhu
predsedu komisie rozhodcov v zložení: predseda - Peter Osuský, Slovensko; tajomník - Vojtech Jankovič
(aj pozorovateľ), Slovensko; členovia - Michaelis E. Tsironis, Grécko;
Mauricio Teccardi, Taliansko; Roman Babut, Poľsko; Jaromír Petrásek, Česká republika; Jozef Oško,
Slovensko.
2) Komisii porotcov 8.000,- Sk na ich
zasadnutie.
3) Menovanie do redakcie SPRAVODAJC-u ZSF Ing. Jána Maniačka st.,
pána Jozefa Koreného, pani Ivetu
Valaškovú, pána Ladislava Hölca
a Ing. Zdeňka Baligu.
4) RNDr. Vojtecha Jankoviča za národného komisára na výstavu LONDON 2010.
5) Na návrh doterajšieho národného
komisára na výstavu PORTUGAL
2010 doc. Ľubomíra Flocha nového
národného komisára MUDr. Petra
Osuského.
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6) Menovanie porotcov na výstavu
NITRAFILA 2008 podľa návrhu
predsedu komisie porotcov v zložení: predseda - Miroslav Bachratý,
Slovensko; tajomník - Alexander
Urmínsky, Slovensko; členovia Wojcech Krzysztof Jankowski, Poľsko; Mark Bottu, Belgicko; Gerhard
J. Teschner, Nemecko; Eva Lechnerová, Slovensko.
7) Nomináciu nevolených členov komisií
FIP: Ing. Andrej Tekeľ komisie aerofilatelie, MVDr. Július Molnár komisie
CM, RNDr. Vojtech Jankovič komisie
tematickej filatelie a Doc. Ľubomír
Floch komisie literatúry.
8) Návrh rozpočtu ZSF na rok 2008.
9) Plán práce ZSF na rok 2008.
10) Odmenu 1.000,- Sk za rok 2007 pánovi Jánovi Moravčíkovi.
11) Prerozdeliť 30.000,- Sk z finančného prebytku ZSF roku 2007 na dlhy
ZSF voči ZKF v % vyjadrení dlhu pre
každý ZKF.
12) Vyplatiť príspevok pre činnosť ZKF za
každého člena ZSF z členského príspevku roku 2008 takto: zo 400,- Sk
členského príspevku 50,-Sk a z 200,Sk členského príspevku 30,- Sk.
13) Projekt vydávania „SPRAVODAJCA
ZSF verzia B:“
Cieľ projektu: Vydávať informačné periodikum v tlačenej forme s názvom
Spravodajca za účelom zvýšenia
informovanosti členov ZSF v oblastiach: činnosť ZSF, činnosť zväzových
orgánov, vystavovateľská činnosť, odSpravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
borná činnosť vo všetkých odboroch
filatelie, ako aj aktuality zo slovenskej
známkovej a pečiatkovej tvorby.
Finančné krytie: Vydávanie bude kryté
z príspevkov za reklamu uverejnenú
v Spravodajcovi v roku 2008 (Reklama Slovenskej pošty a. s., vo výške
100 000,- Sk).
Obsahová náplň: Ročne budú vydané
štyri čísla Spravodajcu, každé číslo
so zameraním na nosnú tému, s pevne stanovenými termínmi uzávierky
a vydania čísla. Náklad každého čísla
je 450 až 550 kusov v rozsahu cca 40
(musí byť vždy násobok 4) vnútorných
čiernobielych strán vo štvorstranovej
plne farebnej obálke. Príspevky ani
redakčné práce nebudú honorované.
Číslo 1/2008 – uzávierka: 18.3.2008, dané
do tlače: 25.3.2008, vydané: 31.3.2008
– nosná téma: rozpracovanie téz VIII.
valného zhromaždenia ZSF.
Číslo 2/2008 – uzávierka: 17.6.2008,
dané do tlače: 24.6.2008, vydané :
30.6.2008 – nosná téma: slovenská
známková tvorba v roku 2007.
Číslo 3/2008 – uzávierka: 17.9.2008,
dané do tlače: 24.9.2008, vydané:
30.9.2008 – nosná téma: výstavná
činnosť, výstava NITRAFILA 2008.
Číslo 4/2008 – uzávierka: 2.12.2008, dané
do tlače: 9.12.2008, vydané: 16.12.2008
– nosná téma: odborné komisie ZSF,
predstavenie ich činnosti.
Náklady na vydanie jedného čísla:
- grafické a sadzačské práce na vnútorných (čiernobielych) stranách +
kompletná tlač
23 500,- Sk
- poštovné pre kluby filatelistov (96
klubov) – členovia ZSF si platia
sami
1 400,- Sk
2008 / 1

Spolu
Pre štyri čísla za rok

24 900,- Sk
99 600,- Sk

C) UKLADÁ
1) Aktualizovať adresár funkcionárov
ZSF podľa hlásení KF na webovú
stránku ZSF.
Zodpovední: Doc. Ľubomír Floch, tajomník ZSF
Termín: 30.4.2008
2) Aktualizovať zoznamy členov KF
podľa hlásení a doplniť do tabuľky.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 15.4.2008
3) Odpovedať na list KF 53-19 Žilina.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 18.2.2008
4) Vymenovať výstavnú porotu na výstavu TIRNAVIA 2008.
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bachratý
Termín: 31.5.2008
5) Vyučtovať vzniknuté náklady zo zasadnutia Komisie porotcov.
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bachratý
Termín: 30.4.2008
6) Zistiť skutkový stav výstupu členov
ZSF v KF 53-19 Žilina.
Zodpovedný: predseda ZKF SsR ZSF
Termín: 31.5.2008
7) Zmeniť adresár ZSF vo FIP a FEPA
časopisoch sekretariát ZSF a mailovú adresu ZSF.
Zodpovedný: Doc. Ľubomír Floch
Termín: 31.3.2008
8) Propagovať v SPRAVODAJCOVI
ZSF č.1/08 stretnutie filatelistov
klubu A. Muchu v Brne.
Zodpovedný: Ing. Zdeněk Baliga
Termín: 18.3.2008

7

DOKUMENTY ZSF
9) Ospravedlnenie za článok o 2% darovania daní pre ZSF a možnosť darovania 2% dane pre Spoločenstvo
sv. Gabriela.
Zodpovedný: Ing. Zdeněk Baliga
Termín: 18.3.2008
10) Vyčleniť nedoplatky z členských
príspevkov pre ZKF v Sk a % vyjadrení pre každé ZKF.
Zodpovední: tajomník a hosp. ZSF
Termín: 30.3.2008
11) Vyplatiť 30.000,- Sk z prebytku roku
2007 dlh ZKF z členských príspevkov podľa % vyjadrenia dlhov jednotlivých ZKF.
Zodpovední: tajomník a hospodár
ZSF
Termín: 31.3.2008
12) Vyčleniť z novinkovej služby podľa
jednotlivých klubov zálohy na novinky a zostatok filatelistického materiálu na sklade k 31.12.2007.
Zodpovední: pani Köglerová a hospodár ZSF
Termín: 30.3.2008
13) Doplniť stav členskej základne podľa hlásení a zaplatenia členských
poplatkov a dopracovať do plánu
rozpočtu na rok 2008.
Zodpovední: predseda a tajomník ZSF
Termín: 31.3.2008
14) Upresniť odber novinkovej služby
pre jednotlivé KF a dopracovať do
plánu rozpočtu ZSF na rok 2008.
Zodpovední: predseda a tajomník ZSF
Termín: 31.3.2008
15) Dopracovať Skartačný poriadok
v zmysle Zbierky zákonov SR.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 31.5.2008
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16) Pripraviť návrhy pečiatok znalcov
Zodpovedný: predseda komisie znalcov ZSF.
Termín: 31.3.2008
17) Vyplatiť príspevok na činnosť ZKF
z členských príspevkov za rok 2008
podľa prijatého schváleného uznesenia.
Zodpovední: tajomník a hospodár ZSF
Termín: 15.4.2008
18) Zasadnutia výborov ZKF uskutočňovať po zasadnutí Rady ZSF, zápisnice zasielať členovi Rady ZSF
zodpovednému za vnútrozväzovú
činnosť (pán Dušan Evinic).
Zodpovední: predsedovia ZKF
Termín: stály
19) Informovať Radu ZSF o zasadnutiach výborov ZKF.
Zodpovedný: pán Dušan Evinic
Termín: stály
20) Preveriť či KF zanikli v zmysle Stanov ZSF.
Zodpovední: predsedovia ZKF a KRK
ZKF
Termín: 31.5.2008
21) Pripraviť Projekt k 40. výročiu vzniku ZSF.
Zodpovední: členovia Rady ZSF
Termín: 15.5.2008
22) Zaslať zápis z 3. zasadnutia Rady
ZSF včítane príloh všetkým predsedom odborných komisií ZSF.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 31.3.2008
23) Informačnú kampaň na Euro
Zodpovedný: vedúci redaktor SPRAVODAJCA ZSF.
Termín: stály
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
24) Na požiadanie KF a ZKF uskutočňovať filatelistické prednášky.
Zodpovední: predsedovia odborných
komisií
Termín: stály
25) Vyvolať jednanie s komisiou znalcov a exportov SČF.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 31.5.2008
26) Pripraviť návrh sprievodných akcií
ZSF na BZD.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 10.3.2008
27) Doplniť zloženie odborných komisií
ZSF na webovú stránku ZSF.
Zodpovedný: Ing. Jozef Vangel, CSc.
Termín: 15.3.2008
28) Doplniť položku Finančnej uzávierky ZSF za rok 2007 v Projekte Sekretariát ZSF.
Zodpovedný: pán Ján Moravčík
Termín: 31.3.2008
29) Zaslanie Anketových lístkov so SPRAVODAJCOM č.1/08 na KF podľa stavu
zaplatenia členských príspevkov.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 15.4.2008

30) Pripraviť program ZSF na BZD.
Zodpovedný: MVDr. Ľubomír Barančok
Termín: 31.3.2008
31) Uhradenie poplatkov FIP a FEPA.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 31.3.2008
32) Predložiť Rade ZSF návrh na dolpnenie členov jednotlivých odborných
komisií.
Zodpovední: predsedovia odborných
komisií
Termín: 30.4.2008
D) ĎAKUJE
1) KF 52-51 Nitra za poskytnutie
1600 ks poštových lístkov pre Anketu členov ZSF.
E) ŽIADA
1) KRK ZSF o revíziu vyúčtovania výstavy SLOVENSKO-POĽSKO 2007.
2) KRK ZSF o revíziu Finančnej uzávierky ZSF za rok 2007.
E) DOPORUČUJE
1) Komisii znalcov a expertov ZSF
poz vať do svojej komisie znalcov zo
SČF.

Anketa pre členov ZSF
Vážení kolegovia!
Rada Zväzu slovenských filatelistov chce získať detailnejšie poznatky o zložení
členskej základne a o záujmoch členov, aby mohla skvalitniť svoju riadiacu činnosť.
Preto Vás prosíme o vyplnenie a zaslanie anketového lístka resp. odpovedí a názorov po doplnení 3 Sk poštovej známky do 30.5.2008. Odpovede môžete zasielať
aj hromadne v jednej obálke za celý klub filatelistov. Ak máte záujem o uvedené
korešpondenčné lístky s prítlačou, čisté (prípadne s inou prítlačou) môžete si ich
zakúpiť (objednať) od 2 Sk v klube filatelistov KF 52-51 Nitra.
Poštové lístky pre každý klub filatelistov sú zaslané spolu s 1. číslom Spravodajcu 2008 na počet členov, ktorí zaplatili členský príspevok na rok 2008.
2008 / 1
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Vybranú odpoveď prosím zakrúžkujte a pri inej prosím uveďte. Pri otázkach
označených hviezdičkou môžete zakrúžkovať viac odpovedí.
1. Som členom ZSF
a) do 5 rokov
b) do 20 rokov
c) nad 20 rokov
2. Môj vek
a) do 40 rokov
b) do 62 rokov
c) nad 62 rokov
3. Moje vzdelanie
a) základné
b) stredoškolské bez maturity
c) stredoškolské s maturitou
d) vysokoškolské
4. Bydlisko
a) obec
b) mesto do 50 000 obyvateľov
c) mesto nad 50 000 obyvateľov
d) mesto nad 100 000 obyvateľov
5. Odoberám novinky slovenských
poštových známok
a) cez novinkovú službu ZSF
b) u iného dodávateľa
c) neodoberám
6. Moje zberateľské zameranie *
a) Slovensko
b) Česká republika
c) Československo
d) Iný štát (uveďte aký)
e) Celiny
f) Námetová filatelia (uveďte tému)
g) Poštová história (uveďte región, oblasť)
h) Aerofilatelia a astrofilatelia
i) Fiskálna filatelia (kolky)
j) Analogické pohľadnice (CM)
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7. Mám záujem o prácu v komisii ZSF *
a) Slovenskej, čs. známky, celín, fiškálnej filatelie
b) Námetovej filatelie
c) Poštovej histórie a aerofilatelie
d) Porotcov
e) Znalcov
f) Právnej
g) Ekonomickej
h) Mládežníckej
i) Inej (uveďte)
8. Odoberám časopis Spravodajca ZSF
a) áno
b) nie
c) čítam ho na internete
d) požičiavam si ho na prečítanie
9. Časopis Spravodajca ZSF hodnotím
(pre tých, ktorí ho čítajú)
a) výborný
b) dobrý
c) dostatočný
d) nedostatočný
10. Mám záujem publikovať v Spravodajcovi ZSF
a) áno
b) nie
c) už som publikoval
11. V časopise Spravodajca ZSF by som
uvítal viac príspevkov o:
a) práci odborných komisií
b) pripravovaných akciách ZSF
c) iné (uveďte)
12. Zúčastňujete sa na akciách ZSF*
a) Dňoch filatelie
b) výstavách
c) inauguráciach známok
d) iných (uveďte)
Spravodajca ZSF
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13. Som vystavovateľ
a) áno
b) nie
c) nemám záujem vystavovať
d) pripravujem exponát (uveďte názov)
14. Poznám internetovú stránku ZSF:
www.zsf.chtf.stuba.sk
a) áno
b) nie
15. Internetovú stránku hodnotím ako
(iba ktorí ju poznajú):
a) výbornú
b) dobrú
c) dostatočnú
d) nedostatočnú

16. Som funkcionárom niektorého orgánu ZSF (vrátane klubu filatelistov)
a) áno
b) nie
17. Zúčastňujem sa na činnosti svojho
klubu
a) áno
b) nie
18. Členskú prémiu ZSF si predstavujem formou
a) známky s personifikovaným kupónom
b) čiernotlače
c) celiny
d) inej forme (uveďte)

Ospravedlnenie
Filatelisti sa uchádzajú o Vaše 2 % zo zaplatenej
dane z príjmov i v tomto roku!
Vážení priatelia filatelisti a priaznivci slovenskej filatelie!
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí
ste sa aj v minulom roku rozhodli
podporiť našu organizáciu Zväz
slovenských filatelistov 2 % z Vašej
dane.
Váš dar si nesmierne ceníme.
Ubezpečujeme Vás, že finančné
prostriedky boli účelne využité pre
rozvoj organizovanej filatelie na
Slovensku.
Zároveň sa ospravedlňujeme, že
sme Vás vyzvali aj v tomto roku
pre takúto podporu ZSF. Žiaľ nedostali sme úradné povolenie takúto
Vašu pomoc prijať a preto si Vás
2008 / 1

dovoľujeme požiadať o darovanie
2% z daní z príjmov pre filatelistov
v Spoločenstve Svätý Gabriel, s ktorým ZSF úzko spolupracuje. Tento
rok to bude najmä na výstave Nitrafila 2008.
Spoločenstvo Svätý Gabriel je
občianske združenie sídliace na
adrese:
Hradné námestie 7
950 50 Nitra
Bližšie sa o jeho činnosti môžete
dozvedieť na internetovej adrese:
www.svgabriel.szm.sk
Jeho IČO je 37964330.
Ďakujeme Vám za pochopenie
a podporu filatelie.
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SMERNICA
pre prevádzkovanie centrálneho skladu
výstavného zariadenia ZSF

S

mernica pre prevádzkovanie centrálneho skladu ZSF (ďalej len smernica)
vychádza z čl. 22 Organizačného poriadku ZSF a stanovuje zásady pre manipuláciu s výstavným zariadením ZSF
v centrálnom sklade (ďalej len sklad).
Upravuje povinnosti organizátorov výstav a správcu skladu pri manipulácii
s výstavným zariadením ZSF.
Sklad je určený na uloženie výstavného zariadenia ZSF (ďalej len VZ)
v rozsahu a počtoch umožňujúcich
jeho bezpečné uloženie a manipuláciu
s ním. Základné vybavenie skladu tvoria kovové stojany.
Sklad sa nachádza v obci Soblahov, okr.
Trenčín. Budova skladu spolu s prístupovým pozemkom je majetkom ZSF. Daňové priznanie podáva, daň z nehnuteľnosti
a poistenie uhrádza sekretariát ZSF.

Článok 1 - Organizátor výstavy
1. Organizátorom výstavy sa rozumejú
právnické a fyzické osoby, ktoré žiadajú o zapožičanie VZ na filatelistické výstavy ako aj na iné výstavy
spoločenských organizácii, záujmových združení, spolkov, právnických a fyzických osôb, ktoré nie sú
členmi ZSF (ďalej len iné výstavy).
2. Všeobecné povinnosti organizátorov filatelistických výstav stanovuje
Výstavný poriadok ZSF.
Pre organizátorov filatelistických
a iných výstav sa stanovujú tieto
ďalšie povinnosti:
2.1. Včas, minimálne 14 dní vopred prejednať so správcom skladu možnos-
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ti, podmienky, druh a počet, dobu
a spôsob prevzatia a vrátenia VZ.
Správca skladu bez omeškania oboznámi určeného člena Rady ZSF (zodpovedného za výstavnú činnosť)
s požiadavkou organizátora inej výstavy a s jeho súhlasom vydá (zapožičia) VZ.
2.2. Včas, pred prevzatím VZ, musí
uhradiť zálohu (kauciu).
Záloha (kaucia) je určená na krytie
straty alebo poškodenia VZ a poukazuje sa na bežný účet ZSF vo výške
10 % hodnoty prenajímaného VZ,
najneskôr 5 dní pred prevzatím VZ.
Zálohu (kauciu) vráti ZSF organizátorovi výstavy bez omeškania, najneskôr do 10 dní od vrátenia a vysporiadania prípadnej škody na VZ.
V odôvodnených prípadoch môže
zálohu (kauciu) znížiť alebo odpustiť štatutárny orgán ZSF, alebo určený člen Rady ZSF.
Výška vrátenej zálohy sa znižuje
o výšku škody za stratu, alebo poškodenie VZ.
Tým nie sú dotknuté práva ZSF
žiadať od organizátora výstavy náhradu škody v plnom rozsahu až do
výšky zaobstarávacích nákladov.
O zistení škody na VZ správca skladu neodkladne informuje sekretariát
ZSF.
Na elimináciu škody pri manipulácii s VZ sa organizátorom výstav
odporúča uzavrieť s vybranou poisSpravodajca ZSF
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ťovňou poistenie pre prípad vzniku
škody a to najmä na sklo.
Na prepravu VZ sa ďalej odporúča
použiť motorové vozidlo s vodičom,
ktorý má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu pri preprave
tovaru.
Za poškodené sa považuje sklo
(plexisklo) s viditeľnou prasklinou,
alebo chýbajúcou časťou (spravidla
v rohu) väčšou ako 10 cm2.
2.3. Organizátori iných výstav hradia
mimo zálohy (kaucie) aj zápožičný
poplatok na bežný účet ZSF.
Zápožičný poplatok sa stanovuje
za každý 1 kus výstavného rámu
s príslušenstvom (stojky, priečníky,
sklo, plexisklo) vo výške podľa doby
zapožičania, pričom deň prevzatia
a vrátenie VZ sa nepočíta: - do 7 dní
= 10 Sk/deň, do 20 dní = 5 Sk/deň,
nad 20 dní = 3 Sk/deň
Zo súhlasom štatutárneho orgánu
ZSF, alebo určeného člena Rady ZSF
je možné zápožičný poplatok úmerne znížiť, prípadne odpustiť.
2.4. Riadne prevziať a vrátiť VZ v dohodnutej dobe. Z VZ odstrániť všetky nálepky, nápisy a pod. Naloženie a vyloženie VZ s jeho uložením
v sklade si zabezpečuje organizátor
výstavy. Písomný záznam o prevzatí a vrátení VZ pripravuje a vydáva
správca skladu.

Článok 2 - Správca skladu
1. Správcu skladu menuje a odvoláva
Rada ZSF (štatutárny orgán ZSF)
samostatne, alebo na návrh klubov
filatelistov z blízkeho okolia skladu.
Správca skladu je spravidla členom
ZSF a je podriadený členovi Rady
2008 / 1

2.

3.
a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

ZSF pre výstavníctvo. Kontaktné
údaje na správcu skladu sa zverejňujú v Spravodajcovi ZSF.
Správca skladu vykonáva prácu
v sklade v súlade zo Zákonníkom práce na základe zmluvy (dohody). Túto
zmluvu (dohodu) zo správcom skladu
uzatvára štatutárny orgán ZSF spolu
s Dohodou o hmotnej zodpovednosti.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa
uzatvára v rozsahu podľa výšky poistenia a zabezpečenia skladu.
Správca skladu je oprávnený viesť
oficiálne rokovania s organizačnými výbormi filatelistických výstav
a neoficiálne rokovania s organizátormi iných výstav.
Správca skladu je povinný:
osobne vydávať a preberať VZ od organizátorov výstav
viesť riadnu evidenciu invetarizačného stavu, počtov vydaného a vráteného VZ, o čom vyhotoviť písomný záznam
zabezpečiť riadné uloženie VZ v sklade a jeho bežnú technickú kontrolu
pri vrátení do skladu
byť osobne prítomný pri inventarizácii VZ
vykonávať bežnú údržbu, upratovanie skladu a priľahlého pozemku,
vrátane oplotenia a odvážať odpad
zo skladu
kontrolu neporušenosti uzamknutia skladu vykonávať spravidla 2 x
mesačne. Vyúčtovanie cestovných
nákladov predkladať spravidla 2 x
za rok sekretariátu ZSF
dodržiavať bezpečnosť práce pri
manipulácii s VZ, pri bežnej údržbe
skladu a okolia. Poučiť o dodržiava-
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EURO
ní bezpečnosti práce osoby, ktoré
manipulujú s VZ v sklade
h) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z dohôd (zmlúv) ZSF s inými orgánmi
v oblastiach, ktoré majú vzťah k VZ.
4. Správca skladu si v prípade odôvodnenej neprítomnosti určuje svojho
zástupcu.
5. Správcovi skladu je stanovená odmena za prácu, vo výške, ktorá je súčasťou rozpočtu ZSF na kalendárny
rok (v roku 2008 = 4.000,- Sk).

Odmena je splatná v 2 splátkach,
spravidla k 30.6. a 30.12. v roku.
Pri zmene správcu skladu v priebehu roka sa odmena úmerne rozdelí.

Článok 3 - Záverečné ustanovenie
Túto smernicu schválila Rada ZSF
na svojom 2. zasadnutí dňa 8.12.2007
v Bratislave.
Smernica nadobúda účinnosť uverejnením v Spravodajcovi ZSF číslo
1/2008.

„DEŇ €“ Euro prichádza

N

árodná rada SR schválila 28. 11.
2007 generálny zákon, ktorý má
zabezpečiť plynulý prechod slovenskej
koruny na európsku menu.

Zákon uverejnený v zbierke zákonov
č.659 / 2007, čiastka 266, str.5103 – 5157,
je veľmi rozsiahly (54 strán) a posudzuje všetky aspekty prechodu našej meny
na euro (www.zbierka.sk). Pre filateliu
a nás filatelistov sú dôležité niektoré zásady a ustanovenia zákona, s ktorými
chcem čitateľov nášho časopisu stručne
zoznámiť.
Zákon vymedzuje viaceré základné
pojmy, ktoré sa budú používať aj v iných
právnych normách. Jeho jednotlivé ustanovenia sa týkajú pravidiel zaokrúhľovania cien pri prepočte z korún na eurá
či pravidiel výmeny pôvodnej korunovej
hotovosti po zániku slovenskej meny
(2.časť, § 3; 3.časť, § 8), duálneho obe-
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hu a duálneho oceňovania (6.časť, § 18).
Ustanovuje tiež kontinuitu právnych
vzťahov ako jeden z dôležitých princípov
pri zavedení eura (4.časť, § 9). Prvé ustan
novenia generálneho zákona by mali byť
ú
účinné po podpísaní prezidentom SR od
1. januára 2008. Ďalšie budú platiť až
od dňa stanovenia konverzného kurzu
v júli tohto roku. Väčšina ďalších ustan
novení bude potom platiť od zavedenia
eura, ktoré je naplánované na 1. január
2009. Celková navrhnutá dĺžka obdobia duálneho zobrazovania teda bude
približne jeden a pol roka, z toho približne pol roka pred zavedením eura na
Slovensku a jeden rok po zavedení eura
na Slovensku. Zákon určuje, že sa nebude zobrazovať duálne ocenenie kolkov
a poštových cenín (6.časť, § 18, bod 7).
Po zavedení eura 1.1.2009 bude možné
do 16.1.2009 v hotovosti platiť okrem eurových bankoviek a mincí aj korunovými bankovkami a mincami. Pri platbách
korunami však bude výdavok v eurách.
Od 17. januára 2009 bude možné platiť
len eurami. Duálny (dvojitý) obeh na
Slovensku bude trvať 16 dní. Pri prepoSpravodajca ZSF

EURO
čítavaní cien, súm na zaplatenie a iných
finančných hodnôt po 1.1.2009 je možno
použiť len jediný kurz - tzv. Konverzný
kurz, ktorý bude určený ako koeficient
so 6 číslicami. Všetky ceny sa prerátajú
stanoveným 6-miestnym kurzom, žiadne zaokrúhľovanie konverzného kurzu
nie je dovolené. Všetky zmluvy ostávajú
v platnosti, od 1.1.2009 sa čiastky splatné
v korunách budú uhrádzať v eurách, prepočítané konverzným kurzom. Finančné
hodnoty vyjadrené v korunách, ktoré je
potrebné prepočítať alebo zaplatiť v eurách, sa prepočítajú konverzným kurzom a zaokrúhlia na najbližší eurocent,
presne podľa matematických pravidiel.
V zákone platí „Zásada nepoškodenia občana“, ktorá hovorí, že „platby,
ktoré bude štát poukazovať
občanom, fyzickým osobám
(dôchodky, sociálne dávky....), sa budú zaokrúhľovať
smerom nahor, a naopak,
všetky platby, ktoré bude
občan platiť štátu (napr.
dane, miestne poplatky...)
sa budú zaokrúhľovať smerom nadol“. Sumy sa budú
zaokrúhľovať na celých 10
centov, pri malých sumách
na najbližší eurocent.
Dva príklady, ktoré som
vytvoril nás môžu zaujímať. Ročný členský príspevok pre pracovne činných
členov ZSF v roku 2009 je
stanovený na 420 Sk. Po
zavedení eura sa prepočíta konverzným kurzom
(napr. 1 Eur=32,233223
SKK, číslo je moja fikcia),
t.j. 13,030034 Eur, výsledok
2008 / 1

sa zaokrúhli na najbližších 10 centov
smerom nadol, teda členské bude 13
eur. Ak ostane cena za vnútroštátne
doručenie listu 2.triedy 10 SK a platil
by hypotetický kurz z predchádzajúceho príkladu, potom by hodnota
poštovej známky bola 10/32,233223 =
0,3102389 Eu teda po zaokrúhlení nadol 31 Eurocentov.
Každý je zodpovedný za svoje vlastné prípravy na euro, vrátane nákladov,
ktoré mu pri prípravách na zavedenie
eura vzniknú (8.časť, §23). Z dôvodu
nákladov a výdavkov súvisiacich so zavedením eura sa nesmú zvyšovať ceny
vrátane jednotkových cien, poplatky
alebo iné finančné plnenia, prípadne
vyžadovať osobitné poplatky, príplatky
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alebo iné plnenia na úhradu nákladov
súvisiacich so zavedením eura vrátane
nákladov súvisiacich s premenou a prepočtom majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá.
Pre filatelistov je dôležité prechodné
ustanovenie § 42a zákona (str. 5155), že
nespotrebované ceniny nebude vydavateľ vymieňať za ceniny označené eurovou menou a po uplynutí ich platnosti
(31. 12. 2009) ich musí úradne zničiť do
90 dní. Pre jeho dôležitosť ho reprodukujeme v doslovnom znení (obr. str. 15).

Vážení čitatelia, ak ste došli v čítaní
až sem, isto vás tak ako mňa napadlo, že
bude potrebné urobiť si inventúru zásob
slovenských poštových známok a do konca roka 2009 využiť na poštové služby tie,
ktoré si nechcete ponechať v svojich zbierkach. Problematiku konverzie koruny na
euro s nadväznosťou na filateliu budeme
sledovať, a isto súhlasíte so mnou, že to
nebude jednoduchý proces. Redakcia uvíta vaše postrehy a námety na túto tému
a rada ich bude publikovať.
Ľubomír Floch, člen redakčnej rady

25. výročie vzniku
ARGE MILITARIA AUSTRIACA PHILATELIA

K

ontakty Klubu filatelistov 52 – 19
Trenčín s ARGE Militaria Austriaca
Philatelia Wien, ktorá je súčasťou HBSV
(Vojenský spolok zberateľov známok)
v rámci VÖPh (Zväz filatelistických
spolkov Rakúska), sú od roku 1994.
V roku 1998 sa zúčastnili na Krajskej filatelistickej výstave LAUGARICIO ´98
dvomi exponátmi.
Pri príležitosti konania filatelistickej
výstavy MilPhila 2000 bola podpísaná
partnerská dohoda o spolupráci medzi
ARGE MAP Wien a Klubom filatelistov 52 – 19 Trenčín. Dohodu o spolupráci podpísali Erich Bober – prezident
VÖPh, Divr. Karl Semlitsch – vojenský
veliteľ Viedne, Vzlt iR Erich Grohser
– prezident ARGE MAP, ADir iR RgR
Hans Riedel – koordinátor ARGE MAP
a Jozef Korený – predseda klubu 52 – 19
Trenčín.
Skôr než došlo k partnerskej dohode zúčastnil sa predseda Klubu 52 – 19
Trenčín Medzinárodnej filatelistickej
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výstavy WIPA 2000, ktorá sa konala
pri príležitosti 150. výročia prvej rakúskej poštovej známky. V roku 2003
sa predseda klubu zúčastnil osláv 20.
výročia založenia ARGE MAP, ktoré
bolo spojené s návštevou štátnej hranice na rieke Morava a Moravského
poľa, kde v roku 1278 padol český kráľ
Přemysl Otakar II. v bitke s Rudolfom
Habsburským. V roku 2004 sa predseda KF 52 – 19 zúčastnil inaugurácie
poštovej známky vydanej k 50. výročiu Bundesheeru a uvedenia publikácie „Philatelie und Feldpost im Österreichischen Bundesheer 1955 – 2005“,
ktorej autor je Vzlt iR Erich Grohser –
prezident ARGE MAP.
Dňa 23. januára 2008 si členovia
ARGE Militaria Austriaca Philatelia pripomenuli 25. výročie svojho založenia.
Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch
vojenskej akadémie „Stifkasern“ v Sala
Terrena vo Viedni. Slávnostného podujatia sa medzi inými zúčastnili: Anton
Spravodajca ZSF

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Tettinek – prezident Zväzu filatelistických spolkov
Rakúska,
Erich Bober –
čestný prezident
Zväzu filatelistických spolkov
Rakúska, členovia ARGE z Rakúska, Nemecka,
Českej republiky
a Slovenska.
Podujatie moderoval Vzlt iR
Erich Grohser –
prezident ARGE
MAP. Účastníci slávnosti mali možnosť
vidieť audio – vizuálny program o histórii ARGE za uplynulé roky, ako aj výstavu publikácii vydaných za minulé
roky po súčasnosť. Zaslúžilým členom
boli udelené pamätné zlaté medaile
Frederica – J. Patka (1927 – 1992) zakladateľa ARGE a experta na vojenskú
poľnú poštu, ako aj vernostné medaile
ARGE. Pri tejto príležitosti bola vydaná perzonifikovaná poštová známka
v nominálnej hodnote 55 centov s reprodukciou obrazu „Poľná pošta vo vysokých horách“ z roku 1917 od maliara
Albina Egger – Lienza (1868 – 1926).
Pošta 1010 Wien používala 23. januára 2008 príležitostnú pečiatku. Pri
tejto príležitosti bolo vydané jubilejné
225 číslo členského informátora Militär und Philatelie, pričom bolo celkom
vydaných 297 titulov. ARGE MAP má
sedem sekcii, ktoré sa zaoberajú Rakúskou vojenskou a poľnou poštou do
roku 1918, kuriernou poštou, lodnou
poštou, poštou zajateckou a táborovou,
2008 / 1

poštou II. svetovej vojny 1938 – 1945,
Bundesheeru a nemeckého Wehrmachtu, pošty Bundesheeru I. a II.
Republiky, manévrová pošta, história
a tradície, Bundesheer v misiách OSN,
rakúska vojenská literatúra, vojenská
filatelia, tradície a filatelia, publikačná
činnosť, vydávanie členského informátora, vojenské motívy na známkach
a pečiatkach, heraldika, znaky, zbrane,
vojenské stavby a vojenské cintoríny,
zahraničné poľné a vojenské pošty
a zahraničné účasti jednotiek v misiách OSN.
Program osláv 25. výročia ARGE
MAP spestrilo kvarteto pozonistov
z posádkovej hudby. Vzájomná spolupráca ARGE MAP a KF 52 – 19 bola
ocenená udelením striebornej medaily
ARGE MAP Jozefovi Korenému v roku
2000 a udelením strieborných Čestných
odznakov ZSF Vzlt iR Erichovi Grohserovi - prezidentovi ARGE a ADir iR
RgR Hansovi Riedelovi – kordinátorovi
ARGE v roku 2003 pri príležitosti Kraj-
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skej filatelistickej výstavy s medzinárodnou účasťou LAUGARICIO 2003, na
ktorej vystavili sedem exponátov.
Obsah činnosti pracovných skupín
ARGE MAP je inšpirujúci aj pre činnosť
Komisie poštovej histórie ZSF i členov

Zväzu zaoberajúcich sa problematikou
poľných pôšt I. a II. svetovej vojny, pošty v SNP, ako aj činnosti Slovákov v misiách.
Jozef Korený
čestný predseda KF

Desať otázok
Mgr. Martinovi Vančovi, PhD.,
vedúcemu Odboru POFIS, Slovenská pošta a. s.

Z

väz slovenských filatelistov (ZSF) a Slovenská
pošta, a. s. (SP, a.s), zastúpená organizačnou zložkou –
Odborom POFIS (O POFIS)
spolupracujú od vzniku Slovenskej republiky. Viac ako
15 ročná spolupráca ukázala, že obidve organizácie sa
navzájom potrebujú, pretože majú mnoho spoločných
záujmov. SP, a. s. je vydavateľom slovenských poštových cenín a filatelistických
výrobkov a POFIS ju prakticky realizuje. Od kvality spolupráce obidvoch organizácií sa odvíja i spokojnosť členov
zväzu s napĺňaním ich predstav o realizácii ich záľuby.
Na čele obchodnej organizácie
O POFIS je od októbra minulého roka
Mgr. Martin Vančo, PhD. Radi by sme
ho predstavili našim čitateľom a položili mu niekoľko otázok.
1. Pán doktor, aký je váš vzťah k filatelii. Boli ste, alebo ste filatelista?
Pokiaľ som nenastúpil na O POFIS,
tak som o filatelii veľa nevedel. Moje
vedomosti boli veľmi skreslené, dá sa
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povedať,
že som si filateliu
p
predstavoval
len ako zberap
teľstvo
známok. Až teraz vit
dím,
že ide aj o organizovad
nú
n činnosť prostredníctvom
filatelistických
spolkov zaf
strešovaných
Zväzom slos
venských
filatelistov, a že
v
okrem
zbierania známok sa
o
filatelisti
zaoberajú aj vystaf
vovaním,
teda prezentovav
ním zbierok a tak rozvíjajú špecifickou
formou kultúrno-spoločenské aktivity
nielen na území Slovenska, ale i v zahraničí.
2. Poznáte aké ciele má ZSF a o čo
sa snaží? Ktoré body pre spoluprácu so
zväzom považujete za prioritné?
Pravdu povediac poznám najmä dokumenty ZSF publikované v časopise
„Spravodajca ZSF“, ktorého vydanie
finančne podporuje SP, a. s., napríklad
dokumenty ZSF publikované v čísle
3/2007. Ciele ZSF sú nepriamo definované aj v „Zmluve o spolupráci“ medzi
SP, a.s. a ZSF, ktorej garantom je O POFIS. Vzhľadom ku celosvetovému trendu klesajúcej tendencie zberateľstva
Spravodajca ZSF
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v oblasti filatelie považujem osobne za
prioritný rozvoj mládežníckej filatelie.
ZSF je z obchodného hľadiska jedným
z najvýznamnejších partnerov POFIS-u, takže je aj v našom záujme podporiť predaj známok stimulovaním, ak
nie rozšírením, novej generácie filatelistov, ktorí by boli našimi novými potenciálnymi klientmi v dlhšom časovom
horizonte.
3. Každý vedúci má svoju víziu akú
pečať chce vtlačiť organizácii, ktorú
vedie. Potrebuje poznať východiskové
body a vidieť jasný cieľ ku ktorému
ide. Ste aj predsedom realizačnej komisie známkovej tvorby, ktorá je poradným orgánom generálneho riaditeľa
SP a.s., ktorý je zodpovedný za realizáciu známkovej tvorby našej republiky.
Ako hodnotíte známkovú tvorbu v čase
vášho príchodu a aké ciele ste si vytýčili
v tejto oblasti v blízkej budúcnosti?
Mojou prioritou je v prvom rade plniť to, čo je obsiahnuté v názve Odboru
POFIS. Byť teda poštovou filatelistickou službou v pravom zmysle slova.
Podporovať nielen rozvoj filatelie, ale
vychádzať maximálne v ústrety pri
prípravách národných filatelistických
výstav, ktoré sú propagáciou poštových
známok a filatelistických produktov, za
ktorých výrobu zodpovedá O POFIS.
Podobne aj z obchodného hľadiska sa
budem snažiť odstrániť všetky nedostatky a ísť v duchu hesla „služby“ vedúcej čo možno najviac v ústrety nášmu
zákazníkovi.
Každá činnosť v rámci SP, a. s. má
svoje rezervy, teda aj známková tvorba. Čo sa týka O POFIS, tak prvé zmeny vedúce k optimalizácii procesov pri
príprave výroby poštových známok boli
2008 / 1

urobené koncom roka 2007, zmenou
jeho organizačnej štruktúry. Ide najmä
o zlúčenie činností Oddelenia známkovej tvorby (OZT) s Oddelením prípravy
výroby poštových cenín a celín (OPVPCaC), nakoľko odporúčania Realizačnej komisie schválené GR SP, a.s. neboli
včas a dôsledne administrované v dôsledku zlej komunikácie medzi oboma
oddeleniami.
Čo sa týka hodnotenia známkovej
tvorby v čase môjho príchodu na SP,
a.s., tak aj v Realizačnej komisii známkovej tvorby (RK), ktorá by mala byť
expertným poradným orgánom, boli
schvaľované rozhodnutia, ktoré sa technicky nedali v tlačiarni realizovať alebo
boli vyberané z výtvarného hľadiska
nevhodné námety na poštové známky.
Preto od 1. 1. 2008 pôsobí komisia v novom zložení a na zasadnutia RK sú pravidelne prizývaní zástupcovia PTC Praha ako technickí poradcovia, aby sme
predišli nedostatkom pri tlači známok.
Ciele známkovej tvorby nemôžem mať
presne zadefinované, nakoľko zásadné
rozhodnutia pramenia z odporúčaní RK.
Každopádne sa snažím presadiť, aby
ku každej emisii bol vybraný odborný
poradca – konzultant, ktorý by umelcovi vedel poradiť pri výbere motívov na
poštovú známku a ostatné filatelistické
produkty, aby každá emisia mala jednotný charakter. Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že samotní umelci, ktorí
bohužiaľ nie sú „renesančnými polyhistormi“, takúto spoluprácu považujú za
prospešnú. Ako historik umenia by som
bol zároveň rád, aby bolo na známkach
viac „umenia“ a aby aj dizajn poštových
známok reflektoval súčasnú dobu, resp.
súčasné umelecké tendencie.
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4. Žijeme v roku prípravy výmeny slovenskej koruny za Euro menu. 1. januára 2009 nastane „Deň Eura“. Vieme, že
SP, a.s. ustanovila komisiu na prípravu
príchodu eura, ktorá intenzívne pracuje.
Pre filatelistov je veľmi dôležité vedieť,
aké novinky pre nich pripravujete, na čo
sa môžu tešiť. Náš záujem je zameraný
najmä na známkovú tvorbu, filatelistické výrobky vašej organizácie i sprievodné podujatia spojené so zavedením eura.
Na webovej stránke POFIS sa viacerí
záujemcovia pýtali, či vydavateľ dopredu predstaví definitívne návrhy prvých
eurových známok. Počítate s tým že to
bude možné na stránkach nášho časopisu a webovej stránke POFIS?
Presnejšie nejde o komisiu, ale o Projektový tím EURO, ktorý pripravuje SP,
a.s. na plynulý prechod na novú menu.
POFIS napríklad vedie podskupinu
„Ceniny“, ktorá na jednej strane monitoruje vývin skladových zásob známok
so slovenskou nominálnou hodnotou,
ktoré bude možné používať podľa Zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike (tzv. Generálneho zákona) iba do 31. 12. 2009. Preto je snahou
podskupiny vytvoriť mechanizmy, ktoré by eliminovali skladové zásoby, aby
nevznikli SP, a.s. zničením poštových
cenín do 90 dní od ukončenia ich platnosti veľké ekonomické škody. Zároveň
spolupracuje aj na príprave základných
výplatných známok v Euro mene, aby 2.
1. 2009 nimi boli v dostatočnom množstve zásobené všetky pošty na území
SR 1. 1. 2009, v deň predpokladaného
zavedenia meny Euro, bude vydaná Pamätná známka pri príležitosti prijatia
Eura za oficiálnu menu v symbolickej
nominálnej hodnote 1 EUR a 2. 1. by
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sme mali vydať 12 ďalších základných
výplatných poštových známok.
Z marketingového hľadiska je určite
nevyhnutné prezentovať pripravovaný
nový dizajn našich výplatných známok,
aby si ich podobu verejnosť osvojila čo
najskôr. Pôjde predsa len o výplatné
známky slúžiace primárne ako ceniny
za výplatné za poštovú službu a až sekundárne za zberateľský artikel. Myslím, že budeme na to musieť pripraviť
špecializovanú reklamnú kampaň, nakoľko nemôžeme rátať s tým, či by prezentácia týchto známok na našej webovej stránke bola postačujúca najmä pre
staršiu generáciu obyvateľstva.
5. Aktuálny emisný program roka
2008 počíta s viacerými emisiami obsahujúcimi len označenie druhu služby
bez číselného vyjadrenia nominálnej
hodnoty. Terajšie tarify služieb poznáme. Budú sa tieto nejako meniť do zavedenia eura? Plánuje SP, a.s. zmeny
poštových poplatkov v tomto roku?
Vydanie série známok bez nominálnej
hodnoty v 1. polroku 2008 má za cieľ dať
k dispozícii univerzálne poštové známky, ktoré budú platné aj po skončení platnosti známok so slovenskou nominálnou
hodnotou a po zavedení novej meny
Eura. Teda preklenúť prechodný rok
2009. Čo sa týka zmeny taríf za poštové
služby, nie som síce kompetentný vyjadrovať sa k tomuto problému, domnievam
sa ale, že tarifné hodnoty by sa do roku
2010 nemali meniť, aby klienti využívajúci služby SP, a. s., t.j. širšia verejnosť, neboli prechodom na menu Euro finančne
znevýhodnení, resp. poškodení.
6. Podľa zákona Národnej rady SR
č. 269 / 2007 nebude hodnota poštových cenín vydaných v druhej polovici
Spravodajca ZSF
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roka 2008 označovaná duálne, v SKK
a v euro. V praxi štátnych správ štátov,
ktoré už euro zaviedli bolo použité duálne zobrazovanie hodnoty poštových
cenín. Môžete nám objasniť prečo zákonodarný zbor vyňal na návrh SP, a.s.
poštové ceniny z tejto povinnosti?
V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že poštová známka je cenina, tak
ako bankovka alebo kolok. Duálne označovanie poštových známok bolo síce
naplánované na 2. polrok 2008, ale Projektový tím SP, a. s. pre zavedenie meny
Euro musel tento prístup prehodnotiť.
Vzhľadom na to, že duálne označovanie
sa pri ceninách ako sú bankovky, kolky
a poštové známky podľa Generálneho
zákona § 18 nevyžaduje vychádza zo
skutočnosti, že nie je možné na týchto
ceninách „tlačového“ charakteru zabezpečiť „jednoznačným, prehľadným, zrozumiteľným, ľahko prístupným a dobre
čitateľným zobrazením a uvádzaním
cien, platieb a iných hodnôt vrátane
jednotkových cien zároveň v Sk a v eurách tak, aby ich výšku bolo možné
porovnať s výškou obdobných cien ...“
Navyše podľa návrhu vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR by sa nedalo
zabezpečiť zmenu zvýraznenia hlavnej
a vedľajšej meny. Teda, ak v 2. polroku
2008 bude Sk mena hlavná a EUR vedľajšia, tak potom by sa museli vytlačené
ceniny pretláčať, nakoľko od 1. 1. 2009
sa poradie zvýraznenia mien zmení
naopak. Nakoniec by poštové známky
s duálnym označením platili len 1 rok
od vyhlásenia Eura, teda v konečnom
dôsledku by nemali dlhšiu platnosť ako
známky s SK nominálnou hodnotou.
7. SP, a.s., vydavateľ slovenských poštových známok nebude v prechodnom
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období roka 2009 vymieňať známky
s označením slovenskej meny za známky s označením euro. Po prechodnom
období trvajúcom do 31. 12. 2009 prestanú platiť v poštovnom styku. Filatelisti
i občianska verejnosť ich kúpila od SP,
a.s. za nominálnu hodnotu a očakávali
sme, že výmena bude možná. Môžete sa
vyjadriť k tomuto problému?
Skutočnosť, že niektorí občania si
vytvorili skladové zásoby poštových
známok s SK nominálnou hodnotou bohužiaľ nie je problémom, ktorý by mala
riešiť SP, a. s.. Máme dosť vlastných
starostí s našimi skladovými zásobami.
Podobne ako naša poštová prevádzka,
aj občania a filatelisti majú ešte dosť
času na to, aby z ich hľadiska prebytočné poštové známky použili na výplatné
za služby v poštovom styku.
8. Podľa generálneho zákona o zavedení eura nespotrebované poštové ceniny budú do 90 dní od skončenia ich
platnosti úradne zničené. Predpokladáme, že Projektový tím EURO SP sa už
týmto ustanovením zákona zaoberal
a navrhol postup ako sa to bude realizovať. Môžete nás zoznámiť s týmto
postupom?
V Generálnom zákone je explicitne
vyjadrené, že poskytovateľ univerzálnej
služby (t.j. SP, a. s.) je povinný „stiahnuté
poštové známky a poštové celiny vrátane prípadných zásob takýchto poštových
známok a poštových celín zničiť v spolupráci s ministerstvom.“ Spôsob ich „zničenia“ ale zatiaľ nie je stanovený.
9. Filatelistov zaujíma koľko známok
bude vydaných v jednotlivých emisiách, aké budú ich nominálne hodnoty
a čo bude na nich vyobrazené. Môžete
nám poodhaliť tajomstvá vašej eurovej
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kuchyne? Koľko známok bude k dispozícii 1. januára 2009, aké budú ich
nominálne hodnoty a čo bude na nich
vyobrazené?
Na rozdiel od doterajšieho zvyku
prezentovať na výplatných známkach
slovenské mestá, v roku 2009 budú
nové Euro známky prezentovať kultúrne dedičstvo Slovenska vo forme
najvýznamnejších pamiatok z predrománskeho a románskeho obdobia, podobne ako sú na eurových bankovkách
prezentované architektonické slohy jednotlivých historických období. V tomto
emisnom rade pripravujeme vydanie
dvanástich druhov známok. Nominálne hodnoty týchto známok budú analogické so štruktúrou najnižších hodnôt
Euro meny, t.j. všetky mince, zvyšné
Euro známky budú štandardne kopírovať aktuálnu tarifnú štruktúru doteraz
najčastejšie používaných známok v slovenskej mene prerátanej konverzným
kurzom na eurá.
10. Pre filatelistov je veľmi dôležité, aby mali v deň vydania emisie
k dispozícii dostatočné množstvo známok a boli otvorené poštové úrady,
aby mohli odoslať zásielky v prvý deň
platnosti eurových známok. Vo štvrtok
1. 1. 2009 bude deň pracovného voľna.
S akým predstihom budú zmluvní partneri zásobení týmito známkami? Je už
známe, ktoré poštové úrady budú 1. januára v prevádzke?
Poštové známky s nominálnou hodnotou v euro mene budú pre širšiu verejnosť dostupné pravdepodobne až
2. 1. 2009. Pre obchodných partnerov
POFIS budú dostupné určite skôr, minimálne však 2 dni pred vydaním prvej
poštovej známky. Vzhľadom na skutoč-
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nosť, že 1. 1. 2009 bude štátny sviatok,
požiadavkou prevádzky SP, a. s. z hľadiska bezpečnosti dokončenia presunu nových eurových cenín na pošty je,
aby žiadne pošty v tento deň otvorené
neboli. Napriek tomu POFIS plánuje
v tento deň prezentáciu pamätnej eurovej známky vydanej pri tejto príležitosti
buď formou predaja vo svojich predajniach alebo v niektorej z bratislavských
galérií, kde by bolo možné predstaviť
originálne výtvarné návrhy všetkých
13-tich výplatných eurových známok.
Za zodpovedanie otázok ďakuje
Ľubomír Floch, podpredseda ZSF a člen
redakčnej rady časopisu Spravodajca ZSF

Stručne o autorovi
odpovedí
Mgr. Martin Vančo, PhD. (*1970) absolvent Slovenskej technickej univerzity v Trnave (1993) a Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr., 1996), doktorát
obhájil na tému Centrálne stavby Veľkomoravskej ríše na Katedre Dejín výtvarného umenia UK (PhD., 2003). Je
autorom knihy Stredoveké rotundy na
Slovensku (2000), Grafik inšpirácia,
múza a život: Albín Brunovský a jeho
škola (2003) a spoluautor viacerých ďalších publikácií z dejín umenia.
Pracoval v Slovenskej národnej
galérii (1996 – 2006), na Ústave dejín
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2006 – 2007 bol konateľom strojárskej
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NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: II.

Číslo: 1/2008

Plán činnosti Komisie mládeže
ZSF – rok 2008
1. Organizačná činnosť.
1.1 Uskutočniť zasadanie KM ZSF počas kongresu MF a národného kola
FO v Bratislave.
1.2 Spracovať výsledky Súťaže aktivity
KMF v regiónoch za šk. r. 2007/08.
1.3 Spracovať registráciu KMF v školskom r. 2007/08 a oznámiť Sekretariátu ZSF stav KMF a evidenciu
mladých filatelistov v roku 2008.
1.4 Dopresniť evidenciu KMF a členskej
základne podľa zaplatených členských príspevkov na Sekretariáte
ZSF (marec 2008) a pre potreby Komisie porotcov ZSF.
1.5 V spolupráci s KF získavať nových
vedúcich KMF, zakladať nové KMF
podľa požiadaviek klubov v súlade
so Stanovami ZSF.
1.6 Organizovať Kongres MF a finále
35. roč. FO v Bratislave v júni 2008.
1.7 Spolupracovať s regionálnymi komisiami mládeže pri organizovaní
krajských kôl FO (máj 2008).
1.8 Zúčastňovať sa podujatí ZSF pri
otvorení výstav, inauguráciách
známok, Dní filatelie a poštovej
známky. Tieto podujatia využiť na
propagáciu mládežníckej filatelie
a rozšírenie členskej základne.
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF

1.9 Pripraviť celoslovenský seminár pre
začínajúcich vedúcich KMF.
1.10 Organizovať krúžkové a krajské
kolá FO, zabezpečiť súťažiacich na
národné kolo FO a zloženie delegácií na kongres MF z regiónov.
1.11 Vypracovať rámcové pokyny k FO
v šk. r. 2007/2008 (Téma: Športom
ku zdraviu).
1.12 Odporúčať KMF účasť v Ankete
o najkrajšiu poštovú známku a najkrajšiu pečiatku za rok 2007.
1.13 Navrhovať na ocenenie úspešných
a zaslúžilých vedúcich KMF Čestnými odznakmi ZSF.
1.14 Navrhovať mladých filatelistov na
ocenenia v rámci školy za úspešnú
činnosť v KMF.
1.15 Vydávať Informačné listy príp.
spravodajcu JUNIFIL pre regionálne komisie a KMF.
1.16 Podieľať sa na realizácii Projektu
rozvoja mládežníckej filatelie na
Slovensku.
1.17 Vypracovať podklady a predkladať
správy o stave MF pre KF a ZKF.
1.18 Zorganizovať delegáciu MF a zabezpečiť účasť na stretnutí mládeže
počas výstavy PRAGA 2008.
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2. Odborná činnosť.
2.1 Pravidelne informovať vedúcich
KMF o nových poznatkoch vo filatelii, propagovať dobré skúsenosti
z práce KMF.
2.2 Zaslať RKM a novým vedúcim KMF
znenie odborných otázok k FO.
2.3 Venovať v KMF pozornosť OOZ MF,
najmä II. a III. stupeň.
2.4 Poskytovať vedúcim odbornú pomoc, zabezpečiť publikovanie metodických materiálov na činnosť KMF
v Spravodajcovi ZSF.
3. Výstavná činnosť.
3.1 Podporovať tvorbu nových exponátov MF s aktuálnou tematikou
a skvalitňovať jestvujúce exponáty.
3.2 Rozširovať rady vystavovateľov MF,
osobitnú pozornosť venovať prvovystavovateľom.
3.3 Propagovať tvorbu jednorámových
exponátov, uplatňovať novinky
v tvorbe – listy A4 a pod..
3.4 Viesť elektronické spracovanie kartotéky exponátov MF v krajoch od
r. 2003 - Nitra 2006, Ružomberok
2007), viesť evidenciu mládežníckych vystavovateľov (Nitrafila, Slovolympfila, BRNO 2005, Záhorie
2004, Zbehy 2005, Popradfila).
3.5 Delegovať exponáty MF na výstavy
v roku 2008 v SR príp. do zahraničia
- (Výstavy podľa VP).
3.6 Usporiadať propagačné výstavky
v školách, KD, centre voľného času
a pod..
4. Porotcovská činnosť.
4.1 Zúčastňovať sa na práci porôt výstav
v r. 2008 (p. Oško, Mička, Rančák).
4.2 Získať nových adeptov na prácu porotcu z radov vedúcich MF.

II

5. Materiálna oblasť.
5.1 Podporovať činné KMF skartom,
FDC, pečiatkovanými známkami
SR.
5.2 Získavať prostriedky na mládežnícku filateliu z dotácie ZSF, ZKF.
5.3 Hľadať možnosti získania prostriedkov od sponzorov (odmeny MF, FO),
SP, POFIS, 2% z daní a pod..
5.4 Spracovávať projekty v mestách
a obciach na činnosť mládeže ako
preventívnu činnosť pred negatívnymi vplyvmi na mládež s cieľom
získania finančných a materiálnych
prostriedkov.
5.5. V spolupráci s POFIS zabezpečiť
vytlačenie diplomov pre národné
kolo FO.
5.6 Zabezpečiť vytlačenie albumových
listov (A4) s potlačou a bez potlače
pre tvorbu exponátov v KMF.
5.7 Podať návrhy a požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov z dotácie SP (krajské kolá FO, nár. kolo,
Kongres MF, zahraničná činnosť,
materiálna pomoc krúžkom a komisiám).
6. Propagačná činnosť.
6.1 Prispievať do miestnej, regionálnej
a odbornej tlače, miestnej TV, využívať miestny rozhlas a pod..
6.2 Organizovať besedy v školách, propagovať MF medzi členmi v príslušnom KF.
6.3 Propagovať mládežnícku filateliu
cestou PC, INTERNETU, Poštových
zvestí, Spravodajcu ZSF a pod..
6.4 V spolupráci s organizátormi 5. BZD
podielať sa na zabezpečení činnosti
detského kútika.
Mgr. Ján Mička, predseda KM ZSF
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF
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50 rokov činnosti KMF v Leviciach

J

e to 50 rokov, keď sa po prvýkrát
v roku 1957 začali v Leviciach schádzať mladí zberatelia známok. Filateliu
– ako cieľ zábavy a poučenia si stanovili
pracovníci vtedajšieho domu pionierov
a spoločne s tajomníkom KF založili
krúžok mladých filatelistov.
Vedúcim krúžku sa stal Norbert
Feiner, ktorý tejto práci zostal verný
dodnes. Po prvýkrát sa mladí filatelisti ukázali na verejnosti v r. 1959. Pod
heslom: Filatelia, radosť, zábava a poučenie. V roku 1960 sa zúčastnili už členovia krúžku na celoslovenskej výstave
v Bratislave. Od r. 1971 sa členovia KMF
zúčastňujú na každej celoslovenskej
výstave. Rady krúžku mladých filatelis-

tov sa postupne zapĺňali, na výstavách
sa postupne objavovali nové mená.
K dnešnému dňu vystavovalo z levického krúžku 204 mladých filatelistov
spolu 216 exponátov.
Od zavedenia hodnotenia krúžkov mladých filatelistov bol levický
KMF hodnotený 6x na 1. mieste, 7x na
2. mieste, 9x na 3. mieste atď..
Čestný titul „Vzorný KMF“ bol mu
udelený už v roku 1982 a 1983.
Aj v tomto, pre nás jubilejnom roku,
pracujeme s mladými filatelistami a doporučujeme pre všetky kluby na Slovensku, aby pre zachovanie filatelie do
budúcnosti sa venovali mladým.
(nf)

Prosím opravte si!

M

ilí čitatelia, prosíme Vás, opravte
si chybné slovo v článku „Niekoľko poznámok k problematike tvorby
a vystavovania mládežníckych filatelistických exponátov“ publikovanom
v Spravodajcovi číslo 4/2007, príloha
strana III, predposledný odstavec, kde

namiesto slova minimálny má byť slovo
maximálny. Odstavec má byť: Z členov
krúžku, ktorí sa v prvom roku osvedčili
a prejavili maximálny záujem o výstavnú činnosť mali by sme vytipovať 2-3
perspektívnych vystavovateľov.
MVDr. Alexander Bárd

Poznámky k tvorbe
mládežníckych exponátov a k ich vystavovaniu

P

ríspevok je reakciou na článok
MVDr. Alexandra Bárda, CSc. uverejneného v Spravodajcovi 4/2007. Autor hneď v úvode uverejňuje výtku, že
očakával reakciu kompetentných činiteľov mládežníckej filatelie na predchádzajúce príspevky MUDr. Osuského, uverejnené v minulých ročníkoch
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF

nášho Spravodajcu. V prvom rade ako
predseda Komisie mládeže ZSF chcem
pripomenúť, že „kompetentnými činiteľmi“ sú zrejme členovia komisie mládeže, medzi ktorými sú okrem predsedu
komisie predsedovia regionálnych komisií a tí sú súčasne aj vedúcimi krúžkov mladých filatelistov, ktorých autor
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veľmi dobre pozná. Či je ich reakcia na
odozvu rôznych kritických pripomienok a varovaní adekvátna očakávaniu,
ponechám bokom, ale uvediem niektoré poznámky, ktoré (ne)činnosť komisie
v metodickej oblasti práce s vedúcimi
KMF a následne s mladými vystavovateľmi doplnia.
Úroveň mládežníckych exponátov
slovenských mládežníkov, vystavovaných doma aj zahraničí, je taká, ako ich
Dr. Bárd popísal. A je pravdou, že sa
na ich kvalite podpísal on sám výraznou mierou, za čo mu KM ZSF ďakuje.
Tých vedúcich, ktorí pracujú s mládežníckymi vystavovateľmi a vystavovali
v posledných rokoch v zahraničí, je na
Slovensku len o niekoľko viac – boli to
Ing. J. Maniaček z Nitry, p. Feiner z Levíc, J. Mička, p. Luptáková z D. Kubína
a to je asi všetko. Po každej výstave,
či už v zahraničí alebo na Slovensku,
pokiaľ som získal palmáre, snažil som
sa uverejniť svoje poznámky a zhodnotenie našej účasti v záujme ďalšieho
skvalitnenia tvorby mládežníckych exponátov alebo konkrétnych exponátov.
Je však pravdou, že komplexný projekt
v tejto oblasti chýba a ja dúfam, že sa
nájde niekto, kto ho vypracuje. Pretože: Budeme mať to, čo si sami vypracujeme. Prvým krokom by mohlo byť
pravidlo, aby sa na webovej stránke
zväzu automaticky uverejňovali správy porôt zo všetkých výstav. Cenné
poznatky získavajú vystavovatelia
priamo na výstavách pri stretnutiach
s porotcami – naposledy napr. na výstave v Ružomberku. Uskutočnila sa
beseda člena poroty, Dr. Jozefa Ošku
s vystavovateľmi-účastníkmi kongresu
mladých filatelistov a je na škodu veci,
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že sa podujatia zúčastnili iba zástupcovia mladých filatelistov z regiónov
Slovenska, a ďalší vystavovatelia, aj
keď bol na výstave Deň mládeže, neprišli. Podobne je to aj s poriadaním
seminárov vedúcich krúžkov, ktoré sa
pravidelne konajú pri krajských kolách
filatelistickej olympiády. Konajú sa iba
pre tých, ktorí majú záujem prísť, iné
nemožno povedať.
Podklady k vypracovaniu vyššie
zmieneného projektu na www stránke
ZSF zverejnené sú, pretože tam uverejňujeme kartotéku exponátov a dopĺňam pravidelne aj ich hodnotenie
po každej výstave mladých filatelistov.
Stačí si prečítať predchádzajúcich Spravodajcov ZSF s poznámkami predsedu,
vrátane každého čísla JUNIFILu pre
vedúcich krúžkov, aby každý kto niečo
robí v mládežníckej filatelii, videl, že
čiastkové analýzy uverejnené boli, aj
s odporúčaniami. Niekoľko razy som
poznamenal, že naše mládežnícke exponáty v zahraničí by „prerazili“ keby
sme mali mládežníckych vystavovateľov z rodinného prostredia našich
špičkových vystavovateľov, ale to sa
nedá urobiť žiadnym diktátom. Takéto
„riešenie“ by mohlo byť veľmi jednoduché aj rýchle, dokázalo by však svedčiť
o skvalitnení úrovne našej mládežníckej filatelie? V konečnom dôsledku i tak
však poznáme stav, že naši mládežnícki
vystavovatelia sa neraz grupujú z radov
vedúcich krúžkov.
Pán Dr. Bárd je skúsený mládežnícky činovník, ktorý vie vystihnúť
problémy mládežníckej filatelie. Ja za
primárny problém súčasnosti pokladám personálnu oblasť (nedostatok
vedúcich krúžkov) a potom znižujúci
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF
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sa stav členskej základne. Ak budeme mať dostatok schopných vedúcich
a získame mladých ľudí pre filateliu,
tvorba exponátov, vystavovanie a nakoniec reprezentácia v zahraničí sú
špičkou ľadovca, ktorá v žiadnom zväze nemá masový charakter. Na vypracovaný a zverejnený projekt rozvoja
mládežníckej filatelie nebola dosiaľ
primeraná odozva. Odporúčaný počet mladých vystavovateľov, ktorým je
potrebné v krúžku venovať pozornosť,
je často aj počet všetkých mladých
členov krúžku a počet mládežníckych
činiteľov regiónu je počet (všetkých
dvoch vedúcich KMF = príklad jedného regiónu), rovnajúci sa zloženiu regionálnej komisie mládeže.
Podpora mládežníckym vystavovateľom (materiálna) je úplne normálna a robí sa automaticky, bez nej by
exponát mládežníka jednoducho nevznikol. Finančná podpora je nereálna, o tom nemusíme uvažovať. Odporúčanie vhod ných tém je to, čo mnohí
pred rokmi napádali, že ich obmedzuje v činnosti, robiť to čo chcú a nie to
čo musia. Ostatne určitá orientácia
mládežníkov býva z tém každoročnej
Filatelistickej olympiády, kde niektorí
mládežníci získajú podnety na vytvorenie svojho exponátu.
Ešte raz sa vrátim ku zloženiu
komisie mládeže ZSF, ktorú tvoria
– opakujem sa – iba predsedovia regionálnych komisií. Personálny stav
nám neumožňuje, aby v komisii z 5
členov boli vytvorené ďalšie subkomisie (a prinajmenšom by patrila najmä
metodická a vystavovateľská), ktoré
by riešili podnetné návrhy, ako sú
napr. pripomienky MVDr. Bárda. NePRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF

existuje koncepcia vystavovateľskej
činnosti mládežníckych exponátov,
tak ako nejestvuje podobná koncepcia
u dospelých vystavovateľov. Z menovitého zoznamu členskej mládežníckej
základne, ako ho každoročne získavam z regionálnych komisií, by som
od jej vypracovania nič moc neočakával. Lebo nič nie je takým trvalým javom ako každoročné zmeny v zložení
mládežníckych krúžkov a hovoriť tu
o nejakej perspektíve by bolo iba sklamaním.
Z poznania doterajších výsledkov
a súčasného stavu mládežníckej filatelie môžeme byť spokojní s tým, že sa
na zahraničné výstavy v najbližšom
slovenskom okolí podarí delegovať exponáty a zabezpečovať účasť. Čím nechcem povedať, že otázka kvality nás
nezaujíma. Pravdou však je, že táto
otázka zostáva v prvom rade na bedrách ochotných vedúcich krúžkov, ale
to tak vždy bolo. Komisia mládeže priamy dosah na prácu mládežníka v krúžku a tým vlastne aj prenesený dosah
na jeho rodičov nemá a ani nemôže
mať, pokiaľ sa to netýka filatelistickej
rodiny, ale to je už v rovine kolegiálnosti. Naša záujmová oblasť filatelie
nie je daná školským zákonom alebo
povinnosťou rodičov. Je to dobrovoľná
činnosť ako našich vedúcich, tak aj zverených detí, žiakov, mladých ľudí. Ak
ich získame viac, ak sa nám podarí viac
presvedčiť rodičov o význame filatelie
vo výchove, aj pri získavaní poznatkov,
budeme mať za sebou prvý stupienok
zvýšenia kvality mládežníckej filatelie
po akej túžime.
Mgr. J. Mička
predseda KM ZSF a vedúci KMF v Trnave
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Ó naša filatelistická mládež !

A

ko vedúci mladých filatelistov od
roku 1957 sa venujem mladým filatelistom a snažím sa vychovať úspešných filatelistov pre terajšiu i nasledujúcu generáciu zberateľov. Pozorne
sledujem články o mládežníckej filatelii.
Obdivujem predsedu Komisie mládeže
ZSF s akou starostlivosťou chce zlepšiť
prácu na úseku mládeže. Ako najstarší
vedúci mládeže pozdravujem všetkých,
ktorí sa venujú mládeži aj v tomto období, keď žiaľ záujem o filateliu klesá (nie
len u mládeži).
Zaujal ma príspevok pána MVDr. Bárda CSc. z Košíc, s ktorým však celkom
nesúhlasím, lebo venuje dôležitosť hlavne úspechom, prípadne neúspechom na
zahraničných výstavách. Voľakedy sme
sa držali toho, že členovia krúžku sa učia
základy filatelie a potom rozvíjajú svoju
činnosť až do dospelého veku, keď sa stanú riadnymi členmi klubov filatelistov.
Čo vidíme dnes, keď sledujeme mládež v krúžkoch (ktoré vyhrávajú Filatelistickú olympiádu), že v kluboch dospelých ich už nemáme. Cieľom má byť
nie len úspech v zahraničí, ale starostlivosť o budúcnosť filatelie na Slovensku.
V našom klube vidíme medzi dospelými
členmi aj bývalých úspešných mládežníkov, dnes už otcov aj dedov.
Od mládežníkov (detí) žiadajme také
exponáty, o ktoré majú ešte ako taký záujem (šport, flóra, fauna, ...) a umožňujme
im vystavovať doma na každej výstave. Je
pravda, že s takýmito exponátmi sa ťažko
dostanú na zahraničné výstavy, ale deti na
tom ani nebazírujú (ak tak len rodičia).
Je tu ešte jedno riešenie. Hovorí sa, že
organizačným článkom v ZSF pre prácu
s mládežou je krúžok mladých filatelis-

VI

tov. Áno, tam kde to inak neide je to v poriadku. My krúžok ako taký nemáme,
ale mládežníkov (deti) áno. Chodia pravidelne na stretnutia dospelých dvakrát
týždenne, kde sa nenútene učia o filatelii
a vidiac ďalšie možnosti svojho rozvoja
prechádzajú postupne svojvoľne na iné
zložitejšie zbieranie a za pomoci dospelých vytváranie kvalitnejších exponátov.
U nás žiadny mládežnícky exponát,
(aj keď mládežník prestane zbierať
známky) sa nestratí. Klub, alebo člen
klubu prevezme (kúpi) tento exponát
a nový, alebo starší mládežník pokračuje
v jeho práci. Zatiaľ sa nám to darí.
Máme mnoho dobrých a výborných
dospelých vystavovateľov, ktorí by vedeli pre mládež vytvoriť úspešné exponáty
do zahraničia, ale myslím si, že to nie je
našim cieľom !
Stotožňujem sa s pisateľom článku
(MVDr. Bárdom), že materské kluby
a dospelí vystavovatelia by mali pomáhať zlepšovať mládežnícke exponáty
(nie len finančne) hlavne keď prechádzajú do vyššej kategórie.
Záverom navrhujem prehodnotiť Filatelistické olympiády za posledné roky,
či mládežníci a mládežníčky sa skutočne venujú filatelii a sú aj naďalej členmi
krúžku alebo klubu. Či ZSF môže s nimi
do budúcnosti počítať. Ak to tak nie je
treba vynaložené financie venovať tým
mládežníkom, ktorí chcú a budú reprezentovať náš Zväz doma prípadne i v zahraničí.
Viem, že s mojim článkom nebude
každý súhlasiť, ale ja som už taký, myslím to dobre so slovenskou filateliou
a myslím aj na jej budúcnosť.
nf
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Pozvánka do Banskej Bystrice
na jubilejné XXV. Dni filatelie Slovenska

D

ni filatelie Slovenska sa stali tradíciou. Poriadajú sa od roku 1984
každý rok. V Banskej Bystrici sa konajú
prvý krát a zároveň jubilejné.
XXV. Dni filatelie Slovenska sú organizované ako podujatie s celoštátnou
pôsobnosťou. Budú dôležitým odborným fórom slovenských filatelistov dokumentované odbornými prednáškami
vysokej odbornej úrovne.
XXV. DFS sa uskutočnia 18. – 19. októbra 2008 v Dome slovenského misijného hnutia v Banskej Bystrici (bývalé
PKO - na tomto mieste sa konajú tradičné banskobystrické burzy filatelistov),
Skuteckého ul. 4, oproti kinu Hviezda.
Otvorenie podujatia bude 18. októbra 2008 o 8.00 hodine.
Organizátori Dní pozývajú na toto
podujatie členov ZSF, zástupcov Slovenskej pošty, a.s., samosprávy mesta a VÚC, štátných orgánov ako aj
všetkých priateľov filatelie.
Poslaním DFS je umožňovať filatelistom a verejnosti stretnutia na nadväzovanie priateľských vzťahov, vzájomnej
výmeny poznatkov, ale aj s miestnymi,
regionálnymi a štátnymi inštitúciami .
1. Usporiadatelia:
Zväz slovenských filatelistov
Mesto Banská Bystrica
2. Spoluusporiadatelia:
Slovenská pošta, a.s.
VÚC Banská Bystrica
Obvodný úrad Banská Bystrica
3. Organizátori:
KF 53 – 07 Banská Bystrica

KF 53 – 53 Banská Bystrica
4. Spoluorganizátori:
Poštové múzeum Slovenská pošta
a.s. Banská Bystrica
Slovenské vedecké filatelistické spoločenstvo

PROGRAM DFS
Prvý deň 18. 10. 2008, sobota
08.00 – 09.30
- prezentácia
- otvorenie príležitostnej priehradky
a otvorenie výstavy autorov známok
a rytca pečiatok žijúcich v Banskej
Bystrici
09.00 – 10.00
- slávnostné otvorenie
- úvodné slovo a privítanie hostí
- príhovor zástupcu mesta
- príhovor zástupcu ZSF
- príhovor zástupcu Slovenskej pošty, a.s.
10.00 – 11.00
- prestávka
11.00 – 11.45
- prvá prednášková časť
11.45 – 12.00
- prestávka
12.00 – 12.45
- druhá prednášková časť
12.45 – 14.00
- obedňajšia prestávka (obed pre
účastníkov je zabezpečený zadarmo)

POZVÁNKA - PRÍLOHA
14.00 – 17.30
- zasadnutie filatelistických orgánov
ZSF
- prehliadka Poštového múzea, Múzea SNP
Druhý deň 19. 10. 2008, nedeľa
08.00 – 12.00
- Celoslovenská burza filatelistov

13.00
- Záver XXV. Dní filatelie Slovenska
Organizačný výbor pre Vás pripravil:
- katalóg XXV. DFS
- poštovú príležitostnú pečiatku
- prítlač na poštovom lísku
- prítlač na známke s personalizovaným kupónom
- neoficiálny nálepný list

NÁVRATKA
Záväzne sa prihlasujem na XXV. Dni filatelie Slovenska, ktoré sa uskutočnia

18.-19. októbra 2008 v Banskej Bystrici.
Nocľach bude pre záujemcov zabezpečený.
Nehodiace sa škrtnite!
Meno

Priezvisko:

KF:

Ubytovanie:

Podpis:

požadujem

nepožadujem

lacnejšie

drahšie

zo 17. na 18. 10.

z 18. na 19. 10.

Návratku žiadame zaslať do 31. augusta 2008. Návratky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované.
Ďalšie informácie poskytne: p. Löffler na tel. 048/413 6175
Adresa: Viliam Löffler
Mládežnícka 29
974 01 Banská Bystrica
Hölc Ladislav, predseda KF 53-53 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

Zhodnotenie emisnej činnosti
Slovenskej pošty, a. s. v roku 2007

R

ok 2007 obohatil 15 ročnú slovenskú
známkovú tvorbu o ďalšie hodnotné
poštové známky a filatelistické produkty,
ktoré vydala Slovenská pošta. Aj v tomto
roku sa podarilo predstaviť na trhu filatelistom i širokej verejnosti zaujímavé umelecké diela vo forme poštových známok
prezentujúcich významné osobnosti našich dejín, historické udalosti a výročia,
pamätihodnosti krásneho Slovenska, zobrazenie umeleckých diel a tradičné sviatky Veľkej noci a Vianoc. Emisný plán zahŕňal aj známku obľúbenej a z hľadiska
nášho členstva v Európskej únii atraktívnej emisie EUROPA, ktorá sa stáva veľmi
vyhľadávanou aj na zahraničnom trhu.
Aj emisný rad Známka deťom a Športová
známka našli svoje zastúpenie medzi vydanými poštovými známkami.
V rámci doplneného emisného plánu poštových známok na rok 2007 bolo
celkovo vydaných 24 poštových známok,
pričom k mnohým z nich Slovenská pošta vydala aj sprievodné produkty v podobe obálok prvého dňa, nálepných listov,
pamätných listov a poštových lístkov.
K emisii Veľká noc, Známka deťom a Vianoce boli už tradičným filatelistickým
produktom aj cartes maxima. Škálu filatelistických produktov doplnili viaceré
celinové obálky. Ako špeciálne produkty
boli vydané aj v tomto roku grafické listy
a zlaté a strieborné odrazky známok, ktoré sa už v predchádzajúcom období stali
atraktívnym zberateľským artiklom.
Skladba vydaných poštových známok
vychádzala z hľadiska námetov z každoročne vydávaných emisných radov
Mestá, Umenie, Krásy našej vlasti, Tech-
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nické pamiatky, EUROPA, Osobnosti,
Známka deťom, Bienále ilustrácií Bratislava a Spoločné vydanie, do ktorých
boli zaradené známky pripomínajúce
významné spoločenské a historické udalosti v uplynulom roku.
Najúspešnejšou a zároveň aj najkrajšou poštovou známkou roka 2007,
ocenenou v rámci Dňa slovenskej poštovej známky ministrom dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ing. Ľubomírom Vážnym a generálnym
riaditeľom Slovenskej pošty Ing. Liborom
Chrástom sa stala známka Bratislavský
hrad z autorskej dielne profesora Dušana

NAJKRAJŠIA ZNÁMKA ROKA 2007
„BRATISLAVSKÝ HRAD“
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Kállaya, ktorú rytecky spracoval František Horniak. Známka vo forme hárčeka
vytlačená náročnou technikou oceľotlače
z plochých platní bola vydaná pri príležitosti 1100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave. K oslavám prebiehajúcim
počas celého roka sa pridala aj Slovenská
pošta, ktorá okrem známky vydala 27.
júna 2007 zároveň obálku prvého dňa,
pamätný list a zlaté a strieborné odrazky
známok v rozmeroch hárčeka.
Medzi najvýznamnejšie udalosti
roka zobrazené na známke patrilo 100.
výročie černovskej tragédie, ktoré si
Slovenská pošta pripomenula vydaním
poštovej známky Robert Wiliam SetonWatson. Tento významný škótsky historik známy pod pseudonymom Scotus
Viator bol obhajcom práv utláčaného
slovenského národa počas Rakúska –
Uhorska. Známkou z autorskej dielne
Ivana Schurmanna i sprievodnými filatelistickými produktmi prispela SP k celonárodným oslavám výročia smutnej
udalosti v Černovej v roku 1907.
Ďalším mimoriadne významným výročím v roku 2007 bolo 100 rokov Slovenskej
ligy v Amerike, ktoré bude natrvalo pripomínať poštová známka podľa výtvarného
návrhu Petra Augustoviča, pamätný list
a obálka prvého dňa, vydané v máji. Na
známke je umelecké stvárnenie pôvodného znaku SLvA s heslom „Za tú našu slovenčinu“, zdôrazňujúcim odpor Slovákov
proti maďarizačnej politike uhorskej vlády
ako hlavného nástroja útlaku slovenského
národa. Stuhy na známke reprezentujú
jednak národné farby Slovákov a zároveň
pripomínajú ich novú vlasť, USA.
V rámci obľúbeného emisného radu
EUROPA vydala Slovenská pošta známku k 100. výročiu zriadenia svetovej organizácie skautov, hnutiu orientovanému na
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mládež a jeho výchovu. Autorom výtvarného návrhu známky je Peter Uchnár.
K úspešným realizáciám sa zaradila
aj atraktívna emisia Spoločné vydanie
so San Marínom, známka Oravský hrad
a známka La Rocca o Guaita, na ktorých
Rudolf Cigánik zobrazil významné historické dominanty oboch štátov. Spolu
s novými známkami, ktoré boli inaugurované priamo na pôde Oravského
hradu boli v auguste vydané aj obálky
prvého dňa, pamätné listy a strieborné
odrazky.

Slovenská pošta aj v roku 2007 venovala dve poštové známky významným
osobnostiam spoločenského a kultúrneho života. Ako prvá bola vo februári
vydaná známka podľa návrhu Zdena
Brázdila s podobizňou Terézie Vansovej, priekopníčky slovenského ženského
románu a predstaviteľky prvej vlny slovenského literárneho realizmu. Druhou
známkou s vyobrazením významnej
osobnosti bola známka Jozef Miloslav
Hurban, ktorou Slovenská pošta vyjadrila obdiv a uznanie jednému z najväčších
Slovákov stojacemu pri zrode slovenského jazyka. Jeho portrét namaľovaný
profesorom Dušanom Kállayom graficky spracoval Vladislav Rostoka. Symbolicky bola poštová známka uvedená do
života v priestoroch Slovenskej národnej
Spravodajca ZSF
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rady, nakoľko J. M. Hurban bol aj prvým
predsedom Národnej rady.
V rámci emisného radu Klenotnica
múzeí bola vydaná poštová známka zobrazujúca z historického i cirkevného
aspektu mimoriadne hodnotný Nitriansky evanjeliár, ktorý je považovaný za
najstaršiu zachovanú knihu z 11. – 12.
storočia nachádzajúcu sa na území Slovenska. Táto vysoko cenená liturgická
kniha obsahuje výňatky z evanjelií na
pergamenových fóliách vložených do
dosiek s hlbokým pozláteným reliéfom
ukrižovaného Krista z 15. storočia, ktorý zobrazuje aj poštová známka graficky
spracovaná Pavlom Chomom.
Milovníkov prírody a filatelie potešili
dve vydarené známky z emisie Ochrana
prírody a k nim vydané obálky prvého
dňa, na ktorých sa autorovi známok Vladimírovi Machajovi podarilo živo zachytiť dve plemená psov, Slovenského čuvača a Slovenského kopova.
V emisii Krásy našej vlasti upútali
zaujímavým a umelecky hodnotným
spracovaním ďalšie dve známky, tento
krát venované kláštorom na Slovensku,
Kláštor Jasov a Kláštor Hronský Beňadik. Autorom prvej známky je Igor Benca a druhej Karol Felix.
Športovou známkou v roku 2007 bola
známka venovaná obľúbenému „bielemu športu“, tenisu, z autorskej dielne
Igora Piačku, na ktorej sú dynamicky
zobrazené tenistky pri hre. Slávnostné
uvedenie známky sa uskutočnilo pri príležitosti Fed Cup, tenisových zápasoch
medzi Slovenskou a Českou republikou,
ktoré sa konalo v marci v Národnom tenisovom centre v Bratislave.
V závere roka obohatili kolekciu vysoko hodnotené poštové známky z emisie
Umenie. V tejto emisii Slovenská pošta
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už tradične vydáva naraz dve
známky. V roku
2007 bola do
emisného plánu
zaradená známka, vytvorená
podľa predlohy
obrazu Jána Želibského, ktorú
rytecky spracoval Rudolf Cigánik do podoby známky
s názvom Kytica chryzantém, 1936. Na
druhej známke je umelecky spracované
dielo s názvom Svätá Alžbeta, namaľované v roku 1750, ktoré je pripisované
autorovi F. X. K. Palkovi. Na tejto známke je zobrazená dcéra uhorského kráľa
Ondreja II., Alžbeta Uhorská, ktorá
patrí k trojici veľkých charitatívnych
svätíc Strednej Európy a v tomto roku
sme si pripomenuli 800. výročie jej narodenia.
Známka Modra podľa výtvarného
návrhu Martina Kellenbergera z emisie Mestá a známka Kráľová pri Senci
z emisného radu Technické pamiatky,
ktorej autorom je Marián Čapka dôstojne prezentujú Slovensko a jeho kultúrno-historické zaujímavosti.
Emisný plán doplnili každoročne
vydávané poštové známky pri príležitosti tradičných sviatkov, Veľká noc,
ktorú graficky upravil Ľubomír Krátky
podľa diela Vincenta Hložníka Ukrižovanie, 1976 a Vianoce s námetom anjela s vianočným stromčekom od Jany
Kiselovej-Sitekovej. Tak ako po iné
roky, aj v tomto roku vydala Slovenská
pošta známku v emisnom rade Bienále
ilustrácií Bratislava /BIB/ propagujúcu
túto medzinárodnú súťažnú výstavu
originálov ilustrácií detských kníh.
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Dielo reprodukované na známke je
knižná ilustrácia, ktorú medzinárodná
porota ocenila na 20. ročníku BIB 2005
a jeho grafickú úpravu spracoval Vladislav Rostoka. Druhou poštovou známkou venovanou deťom bola známka
s obľúbenou rozprávkovou postavičkou
Janka Hraška, ku ktorej vyšla aj cartes
maxima. Autorom poštovej známky je
Peter Cpin, ktorý graficky upravil dielo
Štefana Cpina.
Bohatý emisný plán spestrila aj blahoprajná známka Kytica, ktorá je zaujímavá nielen tým, že je víťazným súťažným výtvarným návrhom študentky
Soni Patúcovej z Pedagogickej fakulty
UK v Bratislave, ktorý vybrala realizačná komisia na poštovú známku a získala prvenstvo spomedzi 91 výtvarných
návrhov. Zaujímavosťou známky je najmä to, že sa po prvý krát na tejto známke objavilo namiesto klasickej korunovej nominálnej hodnoty, nové popisné
označenie nominálu T2 50 g, ktoré zodpovedá tarife pre list 2. triedy do 50 g
v tuzemskom styku.
Ku Dňu slovenskej poštovej známky
vyšla 28. novembra známka venovaná
poľnej pošte, ktorá sa objavuje v dejinách pošty a poštovníctva už od najstarších čias prepravy. Motív na známke
prezentuje poľnú poštu z 20. storočia
a na obálke prvého dňa pečiatky poľnej
pošty z tohto obdobia, ako aj spôsob prepravy zásielok. Uvedené dokumenty sú
v zbierkovom fonde Poštového múzea
v Banskej Bystrici. Autorom výtvarného
návrhu poslednej poštovej známky roka
je Marián Čapka.
V roku 2007 sa POFIS zúčastnil na
viacerých predajných filatelistických
výstavách, kde sa prezentovala úspešná
slovenská známková tvorba a Slovensko.
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Na Slovensku sa už tradične konali Bratislavské zberateľské dni, na ktorých
nechýbali ani stánky Slovenskej pošty
a výrobné pracovisko známky s personalizovaným kupónom.

Zahraničné výstavy, ktorých sa zúčastnila aj Slovenská pošta sa konali
v nemeckom Sindelfingene a Essene
a v talianskom Riccione, kde boli zároveň prezentované známky spoločne
vydané so San Marínom, ktoré sa tešili
veľkému záujmu zo strany filatelistov
i obchodných partnerov. Okrem predaja na nemeckom a talianskom filatelistickom trhu sa zástupcovia POFIS
zúčastnili aj na dvoch filatelistických
výstavách v Českej republike, v Hradci
Králové a v Prahe. V tejto susednej krajine je aj vďaka spoločnej tradícii známkovej tvorby veľký záujem o krásne slovenské poštové známky a sprievodné
filatelistické produkty. Za mimoriadne
úspešnú možno označiť práve účasť na
výstave Sběratel 2007 v Prahe, kde bol
nielen enormný záujem o stánok Slovenskej pošty, ale aj finančné výsledky
dokazujú, že účasť POFIS bola na tomto
veľtrhu efektívna.
Ing. Ruženka Gilányiová
vedúca oddelenia reklamy a propagácie
POFIS
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV

POZVÁNKA
NA INAUGURÁCIU ZNÁMOK
„TECHNICKÉ PAMIATKY – HASIČSKÁ TECHNIKA“

M

esto Ružomberok, Slovenská pošta, a.s., Liptovské múzeum Ružomberok, KF 53-02 Ružomberok, Okresné
riaditeľstvo HaZZ Ružomberok a občianske združenia Biely Potok a Vlkolínec
Vás pozývajú na inauguráciu poštových
známok „Technické pamiatky – hasičská technika“, ktorá sa bude konať dňa
30.4.2008 vo Vlkolínci. Súčasťou inaugurácie budú nasledovné sprievodné
akcie : burza filatelistického materiálu a
drobných predmetov z oblasti hasičskej
techniky, príležitostná poštová priehradka s príležitostnou pečiatkou a predajom
filatelistického materiálu, autogramiáda

autorov inaugurovaných známok, výstava prác mládeže „Z histórie hasičskej
techniky“, výstava historickej hasičskej
literatúry, kultúrne vystúpenie súboru
Liptov (predpokladá sa konanie v dobe
8.00 – 16.00 hod.). Predpokladá sa doprava účastníkov minibusom do Vlkolínca
a bude zabezpečené parkovanie osobných
vozidiel na parkovisku pred Vlkolíncom.
Podrobné časové informácie o konaní inaugurácie a sprievodných akcií
a ich presnom mieste konania bude
priebežne uverejňované na internetovej
stránke www.filatelia.sk.
Jozef Vangel

Dejiny filatelie v Pov. Bystrici

P

red dvomi mesiacmi, 1. februára
2008, uzrela svetlo sveta veľmi zaujímavá, skoro 70 stranová publikácia
„Dejiny filatelie v Považskej Bystrici“.
Jej autorom je renomovaný filatelistický
publicista, spoluzakladateľ Filatelisticko – poštového múzea – súkromného
v Plevníku – Drienovom, vystavovateľ
svetovej úrovne a dlhoročný obyvateľ
Považskej Bystrice, JUDr. Otto Gáťa. Aj
keď publikácia vyšla v náklade len 100
kusov je veľkým prínosom pre mapovanie dejín filatelie na Slovensku.
Dejiny filatelie v Považskej Bystrici
siahajú do konca 19. storočia. Ich hlavnými protagonistami boli zamestnanci
miestneho poštového úradu bratia Karpišovci. Bola to samozrejme neorganizovaná filatelia, ktorej holdovali hlavne
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majetnejšie vrstvy
obyvateľst va.
Neboli to
len muži
(starší
páni), ako
by sme si
mysleli.
Fi latel ia
zaujala
aj mladú
dámu, rodáčku z Považskej Bystrice,
Valériu Stieglitzovú (vydatú Čevelovú)
narodenú 4. decembra 1901, ktorá sa
stala prvou slovenskou vystavovateľkou na I. Slovenskej výstave v Trenčíne
v roku 1928.
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Z KLUBOV A REGIÓNOV
Spolok filateS
llistov v PovažBystrici
sskej
nedopatrením
n
nenahlásil na
n
Ústredie odber
Ú
noviniek a don
cchádza k roztržke v samotnom
k
Jeho
sspolku.
ččinnosť začína
sstagnovať a rapídne sa znižup
jje počet členov.
V roku 1949 má
sspolok už len
45 členov.
4
V polovici tridsiatych rokoch 20. storočia sa začínajú filatelisti v Považskej
Bystrici organizovane stretávať. Je to aj
zásluhou pracovníkov Zbrojovky a. s.,
ktorí väčšinou prišli z Čiech a Moravy, kde už organizovaná filatelia mala
pevnejšie základy. Tieto okolnosti vedú
k založeniu klubu filatelistov. Stáva sa
tak 22. februára 1938 na Valnom zhromaždení v Spoločenskom dome Zbrojovky a. s.. Do vedenia klubu bol zvolený ako predseda Václav Rýpal.
Osamostatnením Slovenského štátu sa vytvára na Valnom zhromaždení 7. novembra 1943 v Bratislave Zväz
slovenských filatelistických spolkov.
Jeho delegátom za Považskú Bystricu je
predseda klubu Miroslav Botický, ktorý
je tiež zvolený do 12 člennej Rady ZSFS.
Spolok počas roku 1944 prežíva najväčší rozmach, má až 300 členov.
Po oslobodení a normalizovaní povojnových pomerov dochádza k obnove filatelistického života na Slovensku.
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V roku 1953 prechádza spolok pod
ZK ROH a premenuje sa na Krúžok filatelistov. Jeho činnosť sa začína aktivovať a v roku 1958 usporiada propagačnú
filatelistickú výstavu. O rok neskôr poriada už „I. Výstavu poštových známok
v Považskej Bystrici“.
Po založení ZSF v Sliači 17. mája
1969, Krúžok sa premenuje na Klub filatelistov 09 – 18 (v roku 1988 dostáva
číslo 53 – 15) a plne sa integruje do filatelistického života ZSF poriadaním
výstav, Dňami filatelie Slovenska, tvorbou a používaním príležitostných poštových pečiatok k rôznym udalostiam,
nie len filatelistickým.
To je veľmi stručný prehľad dejín
filatelie v Považskej Bystrici, o ktorých
sa podrobnejšie dočítame práve k publikácii „Dejiny filatelie v Považskej
Bystrici“.
Tak príjemné čítanie.
Ing. Zdeněk Baliga
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV

25 rokov Klubu filatelistov 52-52
v Brezovej pod Bradlom

D

ňa 13.januára 2008 sa zišli
v Národnom dome Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom
na slávnostnej členskej schôdzi
členovia Klubu filatelistov 52-52
aby si pripomenuli 25.výročie
svojej existencie.
O činnosti klubu stručne
oboznámil prítomných predseda klubu Ing. Ján Šuba. Z významnejších podujatí spomenul
usporiadanie dvoch propagačných výstav BREZOVÁ ‘88, BREZOVÁ ‘9O a návštevu svetovej výstavy
PRAGA 1988. V roku 1984 bol založený
Krúžok mladých filatelistov, ktorý pracoval pod vedením p. Martina Holdoša.
Klub vydal doteraz 12 neoficiálnych
korešpondenčných lístkov. Boli podané
podnety na príležitostné pečiatky. Viaceré sú aj zrealizované a sú zamerané
hlavne na výročia nášho krajana generála M. R. Štefánika.

Viacerí členovia sa pravidelne zúčastňujú na ankete „Najkrajšia poštová
známka a najkrajšia príležitostná pečiatka roka“. Za propagáciu filatelie a aktívnu
činnosť v klube boli pri tejto príležitosti
piatim členom udelené bronzové a trom
členom strieborné Čestné odznaky ZSF.
Pre spomienku na toto výročie dal
klub vyhotoviť Pamätný list.
Výbor KF 52-52 Brezová pod Bradlom

Nitrianski filatelisti bilancovali

V

Dome Matice slovenskej v Nitre
sa stretli filatelisti z KF 52-51 na
výročnej členskej schôdzi 19. februára
2008. Dobré podmienky tu umožňujú
rozvíjať príkladnú aktivitu. Stalo sa už
tradíciou, že všetci prítomní členovia
i hostia na výročnej schôdzi dostali
písomné materiály: správu o činnosti
za rok 2007, zoznam exponátov dospelých členov klubu a mladých filatelistov s hodnotením na výstavách, správu
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o činnosti krúžku mladých filatelistov,
správu inventarizačnej komisie, správu
o hospodárení a návrh plánu práce na
rok 2008. Preto tajomník klubu M. Ňaršík v správe o činnosti stručne poukázal
len na niektoré významnejšie aktivity klubu. Zo správy o činnosti je však
hodno uviesť aspoň tieto aktivity klubu:
12 stretnutí členov klubu v Dome Matice slovenskej, (každý párny utorok),
12 stretnutí na filatelistických burzách
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v Akadémii vzdelávania, (každú prvú
nedeľu v mesiaci), odber noviniek slovenských známok členmi v celkovej
hodnote 89.791,- Sk, za spolupráce s Ponitrianskym múzeom v jeho priestoroch
usporiadal „Jubilejnú výstavu“ grafika
a rytca slovenských poštových známok
Františka Horniaka, ku 120. výročiu pošty v Ivanke pri Nitre pripravil program
a výstavku, ku Dňom českej kultúry
v Nitre usporiadal výstavu „Česká a slovenská známková tvorba“, aby filatelisti
nesedeli len pri známkach, ale venovali
sa i pohybu v prírode, zorganizoval klub
výstup na Ďumbier a Chopok, v rámci
družobnej činnosti navštívili klub filatelistov v Žďári nad Sázavou v Českej
republike a Spolok filatelistov v Báčskom Petrovci v Srbsku, kde usporiadal
výstavu tvorcov slovenských poštových
známok (akad. mal. R. Cigánika, Art.
M. Činovského a rytca F. Horniaka).
Hodno spomenúť aj peknú vystavovateľskú aktivitu: členovia majú 32 exponátov, z ktorých na troch súťažných
výstavách vystavili 12 exponátov.
Pri klube pracoval krúžok 11 mladých filatelistov, z ktorých dvaja úspešne súťažili na Olympiáde mladých filatelistov. Členovia majú 13 exponátov
z nich na štyroch výstavách (v Bratislave, Ružomberku, Galante a v Kežmarku) vystavili 11 exponátov.
Na začiatku diskusie vystúpil
RNDr. V. Jankovič s príspevkom, ktorý
nazval: Čo zbieraš ?. O tom ale v osobitnom článku.
V diskusii odznelo 10 príspevkov
hlavne k minuloročnej i k budúcej činnosti v pláne práce.
Schválený ambiciózny plán práce obsahuje úlohy a akcie pre členov
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klubu, ďalších filatelistov i nefilatelistov. Aspoň niektoré z nich: pravidelné
stretnutia v Dome Matice slovenskej
a v Akadémii vzdelávania, spolupracovať s Domom Matice slovenskej v Nitre
pri realizovaní propagačných výstav,
podporovať činnosť KMF a usporiadať
stretnutie členov Klubu Františka Horniaka, pripraviť filatelistickú výstavu
s programom za účasti tvorcov známok
ku Dňu českej kultúry v Nitre v spolupráci s mestom Nitra i s Poštovými
múzeami v Prahe a v Banskej Bystrici,
zorganizovať zájazdy do Báčskeho Petrovca s výstavou z tvorby akad. mal. R.
Cigánika, do Žďáru nad Sázavou, na
WIPA do Viedne a na PRAGU 2008,
zorganizovať tematickú filatelistickú
výstavu NITRAFILA 2008 s bohatým
odborným i spoločenským programom,
zapojiť sa do Projektu Európskej únie
„Nitra – Európske hlavné mesto kultúry 2013“ s usporiadaním Medzinárodnej Európskej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2013 pod patronátom
FEPA, pripraviť propagačnú filatelistickú výstavu k 125. výročiu pošty Dolné
Krškany a usporiadať filatelistický výs
tup na Sitno.
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 29 členov a 9 hosťov. Klub má 45
členov.
Na aktivite klubu má zásluhu dobrá
organizačná práca výboru vedeného
predsedom Ing. P. Rovným, PhD., tajomníkom M. Ňaršíkom a ďalší aktívni
členovia klubu. Preto si určite zaslúžia
poďakovanie za ich nezištnú prácu pre
organizovanú slovenskú filateliu. Snáď
si niektoré aktivity osvoja aj iné kluby
filatelistov.
Ján Maniaček st., Nitra, 24.2.2008
Spravodajca ZSF
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25.výročie založenia KF 53-53
Banská Bystrica

D

ňa 7.12.2007 si náš KF 53-53 Banská Bystrica pripomenul 25.výročie
svojho založenia.
Milá slávnosť sa konala v Dome slovenského misijného hnutia. Medzi prítomnými hosťami boli pp. Ing. Vavrek
Jozef - riaditeľ sekcie PT a RPC, PhDr
Kollár Štefan, PhD. - vedúci PM SP,
a.s., Ing. Šutek Martin - riaditeľ RPC
BB, Miroslav Ňaršík - predseda ZSF,
Ing. Vangel Jozef, CSc. - predseda ZKF,
Ing. Irena Kyrinovičová a iní milí hostia
a členovia KF 53-53.
Prítomných privítal a schôdzu viedol
p. Voskár Milan - tajomník KF 53-53.
Predseda KF 53-53 p. Hölc Ladislav
prítomných hostí oboznámil s históriou
klubu. Po slávnostných príhovoroch
hostí predseda ZSF p. Miroslav Ňaršík
spolu s predsedom ZKF stredné Slovensko Ing. Jozefom Vangelom, CSc.
odovzdali strieborné čestné odznaky
členom KF - p. Ing. Rakovskému Vla-

dimírovi a p. Luptákovi Miroslavovi.
Výbor KF udelil čestné uznanie zakladajúcim členom. Na túto príležitosť dal
výbor KF vyhotoviť príležitostnú poštovú pečiatku, KL Devín s prítlačou v náklade 80 kusov, každý pozvaný dostal
tento KL vo vkusnom obale s prítlačou
KF 53-53, poštový lístok bez natlačenej
známky s prítlačou a známku DEVÍN
s personalizovaným kupónom s prítlačou 25. výročie KF - číslovaný. O tento
materiál bol medzi prítomnými veľký
záujem. Na akcii boli prítomné aj pracovníčky pošty Banská Bystrica 1, ktoré
ochotne plnili požiadavky účastníkov.
Ladislav Hölc, predseda KF 53-53

KF 53 - 11 Handlová
KF 53-11 vznikol dňa 25.5.1958 pri
ZK – ROH Baník Handlová.
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Jeho prvým vedúcim sa stal p. Vician Alojz, zástupcom p. Ľahký Jozef
a tajomníkom p. Čáni Ján. Ďalšími
zakladajúcimi členmi boli: Achimský
Ján, Gregorovič Ladislav, Ing. Hájovský Aleš, Holos Jozef, Chríbik Štefan,
Kočner Pavol, Kováč Michal, Mečiar
Heinz, Regina Jozef, Šovčík František,
Ing. Štalmach Ján, Tatár Ján a Turzer
Ján. KF ihneď po svojom založení začal vykazovať peknú činnosť. Už po
pár mesiacoch od svojho založenia sa
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ččeskoslovenských filatelisttov, ktorú v Prahe prevzal
p
predseda klubu p. Vician.
Od roku 1961 ma náš klub
O
nové priestory v novopostan
vvenom DK Baník, kde je až
dodnes.
d
V súčasnosti má klub 7
ččlenov, a po rokoch stagnácie
a nečinnosti sa začína prebúdzať a vykazovať činnosť,
b
na čom má zásluhu nový
n
predseda klubu p. Hertlík
p
Michal, výsledkom čoho
M
PROPAGAČNÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH ZNÁMOK (1959)
sú príležitostné pečiatky
rozhodol usporiadať propagačnú výsta- nielen v rámci mesta ale aj regiónu a aj
vu poštových známok pri príležitosti propagačné výstavy pri rôznych príledňa baníkov v dňoch 6. – 13. 9. 1959, žitostiach. Ako posledné podujatie na
ktorá mala veľký úspech a pre veľký ktorom sa náš KF podieľa je oslava 85.
záujem bola predĺžená o jeden deň, do výročia mestskej knižnice v Handlovej,
14.9.1959. Tento úspech motivoval čle- ktorého výsledkom je príležitostná pošnov do ďalšej činnosti, výsledkom čoho tová pečiatka, pamätný list a prítlač na
bolo niekoľko výstav v histórií klubu korešpondenčnom lístku.
v Handlovej, ale aj účasť na ďalších výs50 rokov svojej existencie si súčastavách nielen v regióne hornej Nitry, ní aj bývalí členovia pripomenú dňa
ale aj v rámci celého Československa, 23.5.2008 vydaním príležitostnej poša neskôr aj v zahraničí. Členovia klubu tovej pečiatky, prítlačou na korešpon– vystavovatelia, sa na nich prezentova- denčnom lístku a pamätným listom,
li so svojimi zbierkami a dosiahli aj nie- ktoré vznikli aj za podpory mesta Hankoľko ocenení. Za necelé tri roky svojej dlová, ktoré klub v týchto neľahkých čačinnosti bol klub v roku 1961 vyhod- soch podporuje, za čo mu patrí úprimné
notený ako jeden z najlepších v Česko- poďakovanie.
slovensku, za čo získal vlajku Ústredia
Palatický František

Zmena termínov
trenčianskych aktivít

P

v roku 2008“ (Spravodajca číslo 2007/4,
strana 34) nasledovne:
- propagačná filatelistická výstava
„Veľká vlastenecká vojna 1941 – 1945
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rosíme vážených čitateľov aby
si opravili termíny publikované
v článku „Realizácia záverov VIII. VZ
ZSF v podmienkach KF 52 – 19 Trenčín

VÝSTAVY
v zrkadle poštovo – filatelistických
materiálov“ bude usporiadaná od 9.
mája do 29. mája 2008 k 45. výročiu
založenia KF 08 – 37 Trenčín – Sihoť,
dnes KF 52 – 19 pri KaMC OS SR
Trenčín.

- propagačná filatelistická výstava
„Život so známkami“ a výstava „Cesty
M. R. Štefánika po svete na pohľadniciach“ sa uskutočnia v dňoch 27. októbra až 2. novembra 2008.
Za porozumenie Vám ďakujeme.
J. Korený

Medzinárodné výstavy 2008 - 2010

D

ovoľujeme si upozorniť našich čitateľov, hlavne vystavovateľov na
konanie medzinárodných výstav. Tento
prehľad budeme priebežne doplňovať

a zverejňovať. Údaje o výstavách sú uvedené v poradí: názov výstavy; miesto
konania; dátum konania; patronát; druh
výstavy; poplatok; národný komisár.

ISRAEL 2008; Tel Aviv; 14.-20.05.2008; FIP; Všeobecná; 50$; Neobsadzujeme
EFIRO 2008; Bukurešť; 20.-28.06.2008; FIP; Všeobecná; 30 €; Doc. Floch
PRAGA 2008; Praha; 12.-14.09.2008; FIP; TH, PH, LIT; 30 €; Ing. Tekeľ
WIPA 2008; Viedeň; 18.-21.09.2008; FEPA; Všeobecná; 25 €; Ing. Bachratý
IBRA 2009; Essen; 06.-10.05.2009; FEPA; TR, PH, TH, AE, LIT; 30 €; Doc. Floch
CHINA 2009; Luoyang; 10.-16.04.2009; FIP; ?; ?; ?
LONDON 2010; Londýn; 08.-15.05.2010; FIP; TR, PH, AE, PS, REV, TH, YOU, LIT;
?; Ing. Jankovič
INDIA 2010; Dillí; sept. 2010; ?; ?; ?; ?
PORTUGAL 2010; Lisabon; 01.-10.10.2010; ?; ?; ?; MUDr. Osuský

TIRNAVIA 2008
Regionálna výstava poštových známok
s medzinárodnou účasťou

V

súlade s plánom výstav Zväzu slovenských filatelistov sa uskutoční
od 23. októbra 2008 v Trnave Regionálna výstava poštových známok s medzinárodnou účasťou TIRNAVIA 2008.
Miestom výstavy je Západoslovenské múzeum. Trnavský samosprávny
kraj susedí nielen s hlavným mestom
Slovenska – Bratislavou a Nitrianskym
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a Trenčianskym krajom, ale má spoločné
hranice s tromi európskymi krajinami
– s Českom, Maďarskom a Rakúskom.
Výstava preto poskytne priestor na vystavovanie aj zahraničným zberateľom
a uvíta aj vystavovateľov ostatných ZKF
na Slovensku. Výstava TIRNAVIA 2008
je II. st., s požadovanou kvalifikáciou
striebornej medaily (60 b. - S) na výs-
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tave III. st.. Je príležitosťou na získanie kvalifikácie pre vyššie typy výstav
dospelým vystavovateľom aj mládeži
s tým, že sa umožní otvoriť aj oddelenie typu PREMIÉRA pre nové exponáty
a exponáty prvovystavovateľov. Osobitosť výstavy spočíva aj v tom, že je to
jedna z posledných výstav poštových
známok Slovenska v korunovej mene
tesne pred zavedením eura, čo znamená ukončenie jednej historickej etapy

ako Slovenskej pošty, tak aj ukončenie
jedného zberateľského úseku.
V rámci výstavy sa uskutočnia sprievodné podujatia, pripravené organizačným výborom výstavy a spoluorganizátormi. Predpokladáme aj uskutočnenie
zasadania ZKF a odborných komisií.
Predsedom organizačného výboru je
Ing. Ján Gróf a tajomníkom Mgr. Ján
Mička. (Adr.: Rovná 4, 917 00 Trnava)
Mgr. Ján Mička

Výstava poštových známok
vo Francúzsku

D

ňa 23. novembra 2007 sa uskutočnila v Cran Gevrier propagačná
filatelistická výstava zo zbierok Iva Velikého, člena KF 52 – 19 pri KaMC OS
SR Trenčín. Výstava pod názvom „Krása najmenších obrázkov“ bola súčasťou
podujatí 6. festivalu slovenských filmov
v Cran Gevrier. Organizátormi tohto
podujatia boli partnerské mestá Trenčín
a klub filatelistov v Cran Gevrier.

Na výstave boli prezentované ukážky z exponátov formou otvorenej triedy
ako „Mesto Trenčín“, „Slovenské výtvarné umenie“, „Pablo Picasso“, „Alfons
Mucha“ a „Milan Rastislav Štefánik“.
Pri tejto príležitosti bol pre účastníkov podujatia vydaný lístok s prítlačou.
Výstava bola otvorená do 15. decembra
2007.
J. Korený

Ruský rád Petra Veľkého
dlhoročnému členovi ZSF

V

eľvyslanec Slovenskej republiky
v Ruskej federácii Augustín Čisár,
z poverenia predsedu ruského národného výboru spoločenských vyznamenaní V. Ševčenka, 12. novembra 2007
odovzdal v Bratislave ruské vyznamenanie Rád Petra Veľkého 1. stupňa bratislavskému zberateľovi - filatelistovi,
ale aj členovi Sekcie známkových zemí
Ruska pri SČF, JUDr. Vladimírovi Pri-
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putenovi. Ako sa v zdôvodnení píše,
Rád bol udelený „za mimoriadne zásluhy a veľký osobný prínos k upevneniu
priateľstva a spolupráce medzi Ruskom
a Slovenskom“.
Veľvyslanec Čisár vo svojom príhovore pri odovzdávaní Rádu vysoko
ocenil viac ako 22 ročnú činnosť Vladimíra Priputena počas jeho pôsobenia
v Moskve, a následne aj na Slovensku,
Spravodajca ZSF

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
pri spolupráci na poli hospodárskom,
obchodnom, reklamnom, ale aj pri propagácii ruskej poštovej známky a filatelie na Slovensku a aj slovenskej (česko
– slovenskej) v Rusku.
Vladimír Priputen poštové známky začal zbierať v roku 1946. K prvým
známkam sa dostal z korešpondencie od
otca, ktorý pracoval vtedy na Povereníctve školstva a osvety. Boli to „služobné
známky“, ktorými sa v tom čase frankovala úradná korešpondencia. K sovietskym známkam sa tiež dostal cez otca,
ktorý bol na spomínanom povereníctve
vedúcim oddelenia pre rusínske a ukrajinské školstvo na Slovensku, kam prichádzala pošta s ruskými a ukrajinskými detskými novinami a časopismi so
zaujímavými cudzími známkami, ktoré
vtedy nevedel ani prečítať. Pre mladého
zberateľa to boli v tom čase populárne
vojenské ruské rády a vyznamenania,
známky rokov 1945 – 1947 a vojenské
bojové lietadlá, vydania z rokov Veľkej
vlasteneckej vojny 1945 – 1946. Takéto
boli začiatky.
Do organizovaného filatelistického
klubu vstúpil u novinára pána Bencu
v roku 1952, v bratislavskej kaviarni
Reduta, kde sa v tých rokoch zberatelia
známok stretávali.
Bol prvým absolventom filatelistického krúžku v školskom roku 1953/54
v bratislavskom Pionierskom paláci
(dnes Prezidentský palác). Dodnes si
často pozerá, aj po rokoch, diplom „za
vzornú prácu a príkladné chovanie“
v krúžku filatelistickom s podpisom
vtedajšieho vedúceho pána Adama Adamoviča, ktorý mu dal základy tejto našej
veľkej záľuby. Pre zaujímavosť, krúžok
mávali na prvom poschodí a dnes v tej
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istej miestnosti, len o poschodie nižšie,
pracuje jeho syn Peter.
Na prvej „veľkej“ výstave bol na PRAGE 1955. Prvými výstavami s účasťou
jeho exponátu bola výstava JUFIZ III.
v máji 1956 v Záhrebe, vo vtedajšej Juhoslávii a na Celoštátnej výstave zbierok
mladých filatelistov PARDUBICE 1957.
Pri tejto príležitosti nemožno nespomenúť jeho publikačnú činnosť. Dlhé
roky prispieva do všetkých českých
a slovenských (ale aj ruských) filatelistických časopisov článkami o sovietskej
a neskôr ruskej známke a o filatelistickom živote nášho veľkého suseda a jej
veľkej, dnes už 150 ročnej známkovej
histórii. Napríklad v slovenskom časopise Zberateľ po uverejnení jeho materiálov vždy pri vyhodnotení ostatného
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Organizoval aj účasť slovenského
rytca Františka Horniaka na výstavách
v Moskve, Kyjeve a Odese, bol organizátorom aj slovenskej účasti na výstave
„Veľké víťazstvo – 50“ v Moskve a národným komisárom za ZSF, ale aj ČSF,
svetovej výstavy MOSKVA 1977.
Z najvyšších filatelistických ocenení mu bolo v roku 1991 udelené čestné členstvo Zväzu filatelistov ZSSR
a v rovnakom roku ocenenie zaslúžilého člena ZF Ukrajiny. Je držiteľom
bronzového, strieborného a zlatého
Čestného odznaku ZSF. ZČSF mu
v roku 1992 udelil titul Zaslúžilý pracovník vo filatelii a SČF mu v roku
1997 udelil Uznanie za zásluhy o rozvoj filatelie.
Ing. Karol Rihák
čísla medzi čitateľmi boduje, a dokonca
pri hodnotení 12. čísla z minulého roku
2007, ako to oznámilo tohtoročné februárové číslo (ktorý článok sa najviac páčil),
prvé miesto získal jeho článok „Ruská
poštová známka má 150 rokov“.
Najväčší úspech v zahraničí bola propagácia, v bývalom Sovietskom zväze,
svetovej výstavy PRAGA 1988. Vtedy
bolo uverejnených viac ako 35 článkov
v ruštine, ukrajinčine, azerbajdžanštine, moldavštine, litovčine, lotyštine, arménčine, kazachčine, dokonca v jazyku
judiš (noviny Birobidžan star, vydávaný
v Židovskej autonómnej oblasti na Ďalekom východe). Týždeník EKOTASS
článok uverejnil aj v anglickej, francúzskej, nemeckej a španielskej mutácii.
Za tento počin sa autorovi poďakoval
aj predseda organizačného výboru
PRAGA 1988.
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Dovätok autora
Ku gratulantom JUDr. Vladimírovi
Priputenovi, ktorý bol vyznamenaný
a ocenený vysokým ruským uznaním za príkladné činy spolupráce aj
v oblasti filatelie medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou
pripájame sa aj my, jeho dlhoroční
priatelia, zberatelia – filatelisti zo
Slovenska a Čiech, zo želaním dobrého zdravia, aby jeho zásluhy boli vzorom pre kolektív priateľov zberateľov
a spolupracovníkov z priateľského
filatelistického Ruska a zberateľmi aj
v Čechách a na Morave.
Želáme mu veľa úspešnej práce v oblasti propagácie bratskej filatelie, aby
nám prinášal len dobré správy a informácie, aby v plnom zdraví v úspešnej
činnosti ešte dlhé roky pokračoval. Srdečne a úprimne blahoželáme.
Spravodajca ZSF
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NORBERT FEINER – 85 rokov

V

ýznamné životné jubileum 85 rokov oslávil
pán Norbert Feiner. Narodil
sa 20. marca 1923 v Trnave.
Je dlhoročným členom Klubu filatelistov 52-22 v Leviciach, do ktorého vstúpil
v roku 1947. Od roku 1951
pracoval ako tajomník klubu. Túto prácu vykonával
popri iných aktivitách, pretože sa
venoval športu i iným činnostiam.
Filatelistickej verejnosti je Norbert
Feiner dobre známy ako zanietený
a činorodý filatelista, ktorý sa venuje tejto záľube už vyše polstoročia.
V roku 1957 založil prvý krúžok
mladých filatelistov a dlhé roky vykonáva túto záslužnú prácu ako jeho
vedúci. Za jeho činnosťou treba vidieť
organizovanie a spoluorganizovanie
radu filatelistických podujatí, výstav,
mládežníckych kongresov, súťaží,
atď. Veľa rokov pracoval ako funkcionár Zväzu slovenských filatelistov
v krajských a ústredných orgánoch
ako i v orgánoch Ústredného výboru
Zväzu československých filatelistov.
Počas svojej zberateľskej éry vytvoril
viaceré exponáty. S jeho prvým exponátom mal premiéru na Celoštátnej
výstave poštových známok ZVOLEN
1959. V časopise Filatelie vtedy bolo
napísané o tomto exponáte, že z celej
rady námetových zbierok vynikol len
jeden exponát: Šport z Levíc. Obdržal
za neho striebornú medailu a čestnú
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cenu za najlepší exponát v triede námetových
zbierok. Získal kvalifikáciu na mládežníckeho
porotcu. Za jeho svedomitú a obetavú prácu mu
bol udelený zlatý Čestný
odznak ZSF. Záslužné
boli i jeho nefilatelistické
aktivity v mieste svojho bydliska. Za celoživotné zásluhy
o rozvoj v oblasti kultúry a športu mu
bola udelená primátorom mesta Levice Ing. Ladislavom Kiselyom „Cena
primátora mesta Levice“. Začiatky
jeho aktivít sa datujú už od roku 1940,
kde ako študent reprezentoval mesto
v rôznych súťažiach. Venoval sa vtedy
i hokeju a šermu. Od roku 1950 viedol
tenisový oddiel a bol členom výboru
futbalového klubu Slavoj – Stredomlyny Levice. O tri roky neskôr založil klub TJ Tatran Levice, kde zastával
funkciu tajomníka a organizačného
pracovníka. Stal sa i predsedom DŠO
Tatran pre Nitriansky kraj. Výrazne sa zasadil pri vybudovaní Domu
športu v Leviciach. Viac ako 15 rokov
sa venoval aj mládežníckemu tenisu.
Pôsobil i ako rozhodca vo futbale, tenise, stolnom tenise a atletike.
Milému oslávencovi srdečne blahoželáme a prajeme mu do ďalších
rokov hlavne veľa dobrého zdravia,
spokojnosti, vytrvalosti a životného
optimizmu.
Redakcia
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Trenčiansky jubilant

D

ňa 27. novembra 2007
oslávil Evžen Dofek, tajomník KF 52 – 10 pri Kultúrnom centre v Trenčíne, životné jubileum – sedemdesiate
narodeniny. Rodák z Květné
(Česká republika) je širokej
filatelistickej verejnosti známy ako spoluorganizátor celoslovenských stretnutí filatelistov, ktoré klub organizuje
štyri krát do roka. Je dlhoročným zberateľom poštových známok Austrálie,
Kanady, Česko – Slovenska a Českej
republiky. Svoje exponáty „Moreplavci“
a „Austrália po II. svetovej vojne“ vys-

tavil na výstavách v Trenčíne, Malackách, Nitre,
Zbehoch a v Bratislave.
Členom klubu filatelistov
je od roku 1979. Za dlhoročnú prácu v KF mu bol
udelený strieborný Čestný
odznak ZSF.
Jubilantovi želám všetko najlepšie, dobré zdravie, rodinnú pohodu a veľa
pekných chvíľ v kruhu priateľov poštovej známky. Do nasledujúcich rokov
veľa úspechov vo vystavovateľskej činnosti a dobrej spolupráci s KF 52 – 19
Trenčín.
Jozef Korený

JUBILANT MGR. JÁN MIČKA

P

Trnave. Je organizátorom
filatelistických olympiád
a kongresov mladých filatelistov. Udržuje a upevňuje priateľské vzťahy s
mládežníkmi v okolitých
štátoch. Vykonáva i funkciu predsedu Klubu filatelistov 52-53 TIRNAVIA,
ktorého je zakladateľom.
Veľmi aktívne a pravidelne publikuje v rôznych filatelistických
periodikách na Slovensku i v Českej
republike. Jeho články sa objavujú i v
Poštových zvestiach ako i v regionálnej tlači. Je členom Spoločenstva Svätý Gabriel a spoluzakladateľ odbornej
skupiny maximafilie. Zbiera i vystavuje
filatelistický materiál s tematikou matematika a fyzika. Za jeho nezištnú dlho-
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ekné životné jubileum 65
rokov dňa 28. februára
2008 oslávil dlhoročný obetavý filatelista a funkcionár
Zväzu slovenských filatelistov Janko Mička z Trnavy. Je
aktívne činný vo vrcholných
orgánoch našej organizácie,
kde už po mnohé roky pôsobí vo funkcii člena Rady ZSF
a patrí medzi popredných
predstaviteľov organizovanej filatelie
na Slovensku. Asi netreba zvlášť predstavovať jeho dlhoročné svedomité pôsobenie v oblasti práce s mládežou, kde
okrem toho, že je veľkým a neúnavným
propagátorom mládežníckej filatelie
na Slovensku a vykonáva od roku 1990
funkcii predsedu Komisie mládeže ZSF,
vedie i Krúžok mladých filatelistov v

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
ročnú a obetavú prácu mu bol udelený
Zlatý čestný odznak ZSF.
Jubilantovi prajeme v mene Rady ZSF
a celej slovenskej mládežníckej filatelie

do ďalších rokov hlavne veľa pevného
zdravia, šťastia, neutíchajúceho elánu
a veľa úspechov v osobnom i filatelistickom živote.
Redakcia

Miroslav Ňaršík

V

o februári náš kamarát
filatelista Miroslav Ňaršík oslávil okrúhle životné
jubileum 60 rokov. V súčasnosti vykonáva vo filatelii
funkciu tajomníka nášho
klubu (KF 52-51 Nitra) a súčasne je aj predsedom ZSF.
Je držiteľom zlatého odznaku ZSF. Aktívnej organizovanej filatelistickej činnosti sa venuje
takmer 30 rokov.
Pred 27 rokmi bol iniciátorom založenia nášho klubu pri Plastike a.s.
v Nitre a od vtedy až dodnes je aj jeho
tajomníkom. Prešiel už viacerými významnými funkciami vo zväze (podpredseda ZSF, predseda ZKF ZsR,
člen predsedníctva ZSF). Vo filatelii
sa venuje najmä zbieraniu filatelistických materiálov s históriou Nitry
a Nitrianskeho okresu. Od roku 1985
sa venuje aj organizovaniu filatelistických propagačných výstav, ale aj
súťažných výstav na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni (najznámejšie Ekofila, Nitrafila a iné).
Všetci ho určite poznáte ako zanieteného aktívneho filatelistu , ktorý celý
svoj voľný čas trávi prácou a organizáciou rôznych filatelistických aktivít
v našom meste, ale aj celoslovenských
2008 / 1

a medzinárodných aktivít.
Miroslav je známy organizovaním filatelistických
výstav a podujatí, ktoré
vždy majú vysokú účasť
a odozvu medzi zúčastnenými hosťami. Vždy keď
si niečo zaumieni, tak to
dotiahne až do samého
konca. V jeho bohatej organizácií podujatí neexistuje ani jedna
nevydarená akcia. Keby sme mali spomenúť jeho najvydarenejšiu akciu, tak
je to ťažké, pretože ako sme spomenuli
všetky akcie mali veľký úspech u verejnosti, umelcov, či filatelistov.
Nášmu kamarátovi kolegovi pri
tejto príležitosti ďakujeme za jeho aktívnu prácu v našom klube a filatelii
na Slovensku a do ďalších rokov mu
prajeme veľa zdravia, šťastia a splnenie všetkých želaní.
Ing. Patrik Rovný, PhD.
predseda KF 52-51Nitra
K blahoželaniu sa pripája Rada ZSF
ako aj Redakcia Spravodajcu a v mene
celého Zväzu slovenských filatelistov
mu ďakujeme za svedomitú prácu,
ktorú dlhé roky vykonáva v prospech
organizovanej filatelie a želáme jubilantovi do ďalších rokov veľa pevného
zdravia a filatelistického potešenia.
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PÄŤDESIATNIK
ING. ZDENĚK BALIGA

K

rásne životné jubileum –
50. narodeniny oslávil dňa
28. februára 2008 významný
aktívny zväzový funkcionár,
publicista, pán Ing. Zdeněk Baliga z Kežmarku. Známky začal zbierať v roku 1969. V klube
filatelistov 54-12 v Kežmarku
je od roku 1974, v ktorom od
roku 1988 vykonával funkciu
tajomníka. Od roku 2001 vykonáva predsedu KF. Je členom vrcholných zväzových orgánov, od roku 2003
je členom Rady ZSF. Od založenia združení klubov filatelistov je členom výboru
ZKF Východoslovenského regiónu. Od
roku 2005 svedomito vykonáva funkciu
vedúceho redaktora Spravodajcu ZSF
a v tomto roku bol vymenovaný za predsedu Publikačnej komisie ZSF.
Jeho zberateľskými oblasťami sú
Československo, Slovenský štát, Slovensko, Česká republika, doklady poštovej
histórie Kežmarku a Tatranských obcí.
Okrem toho sa venuje numizmatike
(mince korunovej meny na území Slovenska) i filokartii – pohľadniciam a starým fotografiám Kežmarku, pohľadniciam a starým fotografiám Vysokých
Tatier do roku 1918. Medzi jeho ďalšie
koníčky patri amatérska fotografia aj pre
publikačné účely (noviny, časopisy, knihy). Aktívny je i v publikačnej činnosti.
Publikuje v regionálnej tlači – hlavne
propagáciu filatelie, vo filatelistickej tlači
v Spravodajcovi, Spravodaji, Kežmarskej
filatelie, Filatelie, Zberateli. Vystavoval
propagačný exponát Kežmarok vo fi-
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latelii (2007), tvorí súťažný jednorámový exponát
„Pečiatky pošty Kežmarok
do roku 1918“, v oblasti filokartii mal výstavy „Starý Kežmarok v obrazoch“
v spolupráci s Múzeom
Kežmarok (2006), výstavu „290 rokov Dreveného
evanjelického
artikulárneho kostola v Kežmarku“
spolupráci s Ev. a. v. cirkevným zborom
Kežmarok (2007). V oblasti numizmatiky to bola výstava „Od rímskych mincí
po súčasnosť“ v spolupráci s Lyceálnou
knižnicou v Kežmarku (2006). Je veľmi
významným organizátorom filatelistických výstav a podujatí. Môžeme spomenúť organizovanie propagačnej výstavy
Filatelia v Kežmarku 2007, účasť na organizovaní inaugurácií známok: výplatná Kežmarok (Kežmarok 6.5.2002),
Umenie Ladislav Medňanský – Potok za
humnami, Na brehu (Strážky 9.5.2003),
Pltníci na Dunajci (Červený Kláštor
3.9.2004), prezentácia najkrajšej známky sveta 2003 Umenie Ladislav Medňanský – Potok za humnami, Na brehu
(Strážky 20.6.2005), Renesančné zvonice Kežmarok a Podolínec (Kežmarok,
Podolínec 19.5.2006). Pravidelne, už 17.
ročníkov, spolupracuje pri propagácii filatelie v rámci festivalu Európske ľudové
remeslo v Kežmarku.
Je nositeľom zlatého Čestného odznaku ZSF.
Milý Zdeněk, dovoľ, aby sme sa Ti
v mene Rady ZSF ako i celej filatelisticSpravodajca ZSF
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kej verejnosti úprimne poďakovali za
vykonanú prácu v prospech organizovanej filatelie na Slovensku a zaželali
Ti k Tvojim päťdesiatinám do ďalších

rokov hlavne veľa pevného zdravia,
šťastia, životného optimizmu a radosti
z nášho koníčka filatelie.
Rada ZSF

SMUTNÁ SPRÁVA

K

lub filatelistov 52-05 Komárno so
smútkom oznamuje filatelistickej
verejnosti, že dlhoročný aktívny člen
vedenia – novinkár klubu, duša filate-

listického života Komárna pán Ľudovít
CSÓKA nás nečakane a náhle opustil.
Zomrel 20.3.2008 vo veku 72 rokov.
Česť jeho pamiatke!
Smútiaci priatelia filatelisti z Komárna

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.
• Hľadáme filatelistov z Bratislavy
na výmenu celistvostí, celín, PPP
a leteckých celistvostí. Klub moravských filatelistov, PP 20, 790 70 Javorník u Jeseníku, Česká republika
• Mám 44 rokov a zbiera 30 rokov
poštové známky. Ponúkam na výmenu mongolské poštové známky nepoužité z rokov 1960 – 1991
v pomere 1:1 podľa katalógu Scott
alebo Michel. Písať rusky a anglicky. Jigjid Gantsongt, P.O. Box-314,
UlaanBaatar-38, Mongolia
• Stále hľadám doklady PH pôšt Kysúc od Makova po Budatín z obdobia 1918 – 1938 ako aj partnera na
výmenu materiálov z misií OSN, EÚ
a operácii NATO. J. Korený, Soblahovská 39/81, 911 01 Trenčín.
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Známková tvorba Slovenskej republiky 2008 - I. štvrťrok

Titulná strana
Emisia: Nálezy z Bojnej - Nitrafila 2008
Číslo emisie: 426
Výtvarný návrh známky a FDC:
Igor Benca, akad. maliar
Rytec známky a FDC: František Horniak
Tlač UTL: Tlač. cenných papierov Praha
Tlač FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých
platní v kombinácii s ofsetom
Deň vydania: 30 júna 2008
Pamätný list 15 rokov Slovenskej republiky
Číslo emisie: 027 PaL 413/08
Deň vydania: 1. januára 2008
Nominálna hodnota: T1 50g (16 Sk)
Autor výtvarného návrhu a známky:
Peter Augustovič, akad. maliar
Predajná cena: 45 Sk

Slovenská pošta,
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.

