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Výtvarné návrhy známok
á
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Známková tvorba Slovenskej republiky 2008 - II. štvrťrok

418

T2 500g (15 Sk) viacfarebná .......15,-

2008, 3. 4. * Ústavný súd Slovenskej
419
T1 100g (18 Sk) viacfarebná .......18,republiky 1993-2008 * príležitostná 418 FDC .....................................................34,známka * N: Š. Kubovič * OF PTC, Pra- 419 FDC ..................................................... 37,ha * PL: 50 ZP, TF: ? PL * papier FLA *
HZ 11 1/4 : 11 3/4 * FDC N: Š. Kubovič,
2008, 30. 4. * Hasičská technika (Techintaglio TAB * náklad 1 mil.
nické pamiatky) * príležitostné známky
* N: I. Benca (420), R. Brun (421), R: R.
Cigánik * OTr+HT PTC, Praha * PL: 50
ZP, TF: 2 PL * papier FLA * RZ 11 3/4 :
11 1/4 * FDC N: I. Benca (420), R. Brun
(421), R: R. Cigánik, OTp TAB * náklady: 420 – 2 mil, 421 – 600 tis.
Rímska bohyňa spravodlivosti Justícia

417
25 Sk viacfarebná ......................25,417 FDC .....................................................44,417 NL
.....................................................24,-

2008, 17. 4. * Eugen Suchoň, Maša Haľamová (Osobnosti) * príležitostné známky * N: P. Augustovič (418), K. Slaninková (419) * OF PTC, Praha * PL: 50 ZP,
TF: ? PL * papier FLA * HZ 11 1/4 : 11 3/4
(418), 11 3/4 : 11 1/4 (419) * FDC N: P. Augustovič (418), K. Slaninková (419), R:
A. Feke (418), J. Vitek (419), OTp TAB *
náklady: 418 – 2,1 mil., 419 – 2,3 mil.

Štvorkolesová ručná striekačka, 1872

Striekačka F. Seltenhofer, 1880

420
421
420
421
420
421
Eugen Suchoň (1908-1993) slovenský hudobný skladateľ,
pedagóg a teoretik

Maša Haľamová (1908 1995) - slovenská poetka

T1 500g (19 Sk) viacfarebná .......19,T2 1000g (31 Sk) viacfarebná .....31,FDC .....................................................38,FDC .....................................................50,NL
.....................................................24,NL
.....................................................24,-

2008, 5. 5. * Písanie listov (Europa) *
príležitostná známka * N: D. Polakovič, GÚ: Ľ. Krátky * OF PTC, Praha *
PL: 8 ZP, TF: ? PL * papier FLA * HZ
11 1/4 : 11 3/4 * FDC N: D. Polakovič, R:
A. Feke, OTp TAB * náklad 200 tis. (25
tis. PL)
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ÚVODNÍK

Prišlo leto

A

je tu leto, čas prázdnin,
čas dovoleniek, čas oddychu pre telo i myseľ. Ľudia sa húfne valia k vode na
slniečko. Dni sú dlhé, večery
skoro žiadne. Zdalo by sa, že
pre filatelistov je to hotová
katastrofa. Veď ktorý z Vás si
zoberie na výlet k vode svoj
album, aby si doň na slniečku
za príjemného vetríka ukladal známky. Asi nik. To si
musíme nechať na dlhé zimné večery,
kde za stolom pri krbe si budeme triediť
svoje poklady.
A práve preto, aby sa filatelista nenudil aj v tento letný čas, Vás určite zaujme
nové číslo nášho Spravodajcu, ktoré si
v môžete prečítať aj pri vode na slniečku.
Nášho nového Spravodajcu sme sa
snažili pripraviť obsahovo čo najpestrejšie. Sú v ňom okrem povinných dokumentov Zväzu, zaujímavé články zo
života klubov filatelistov, z činnosti námetovej komisie, ako aj krátke správy
z filatelistických výstav. Minuloročná
Slovensko – Poľská výstava je vyhodnotená veľmi podrobne a objektívne
jej predsedom poroty MUDr. Petrom
Osuským. V rubrike Slovenská známka
sa dozvieme výsledky ankety o najkrajšiu slovenskú známku a príležitostnú
poštovú pečiatku za rok 2007.
Tu si môžete prečítať aj krátke reportáže z inaugurácii našich nových
slovenských poštových známok, ktoré
sú nie len spestrením regionálneho
kultúrneho života, ale aj prezentáciou
filatelie ako vysoko kultúrnej záľuby
pred verejnosťou. Pre zúčastnených

4

filatelistov prinášajú možnosť stretnutia a neformálnych diskusií s vydavateľmi i tvorcami našich
známok.
Nechýbajú ani gratulácie našim jubilantom. Spoločenskej kronike si žiaľ
prečítate aj smutné správy
o výborných ľuďoch – filatelistoch, z ktorými sme sa
navždy rozlúčili.
Pre mládež je tu jej mládežnícka
príloha, ktorá je venovaná celoročnému filatelistickému snaženiu mládeže
– Filatelistickej olympiáde a Kongresu
mladých filatelistov. V čísle opakujeme
aj pozvánku a prihlášku na XXV. Dni filatelie v Banskej Bystrici, na ktorých sa
vyplnením a zaslaním prihlášky môžete zúčastniť aj Vy.
Žiaľ naše periodikum nie je naťahovacie (52 strán a viac nám peniaze
nepustia), a ani tento raz sa doň všetky
zaujímavé články nepomestili, no určite
ich uverejníme v ďalšom čísle. Do ďalšieho čísla tiež pripravujeme reportáž
o Bratislavských zberateľských dňoch,
ktoré boli pre ZSF veľmi úspešné.
Verím, že Vás ponuka informácii s tohto čísla Spravodajcu zaujme
a prispeje k Vašej letnej pohode. Tak už
hurá k vode s našim Spravodajcom ! Nevadí mu voda, ani slniečko, ani vetrík.
Krásne prežitie leta Vám, ako aj Vašej
rodine, príjemný oddych a bohaté načerpanie nových síl do ďalšej časti roka
Vám praje celá redakcia Spravodajcu.
Ing. Zdeněk Baliga
vedúci redaktor
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU

Vážení členovia ZSF
spešne
pokračujeme
v naplňovaní uznesení, ktoré prijala Rada ZSF.
Prezentáciou nášho zväzu
v stánku na Medzinárodnej
výstave olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMFILA 2008 sa chcem poďakovať vedeniu ZKF Bratislava
a zvlášť tajomníčke ZSF pani
Ivetke Valáškovej a pani Betke Köglerovej za ich prípravu a prácu
v našom stánku.
Úspešne zavŕšili svoje účinkovanie
mladí filatelisti na Kongrese mladých
filatelistov a národnom finále 35. ročníka Filatelistickej olympiády v Bratislave. Poďakovanie patrí všetkým
vedúcim KMF ZSF, ktorí pripravovali mladých filatelistov v KMF na
vyvrcholenie ich činnosti. Predseda
KM ZSF v spolupráci s pani Dankou
Schmidtovou organizátorkou kongresu odviedli kus dobrej práce za čo im
tiež ďakujem.
Zasadnutia odborných komisií ZSF
(Komisia námetovej filatelie, Komisia
znalcov a expertov, Komisia porotcov
a Kontrolná a revízna komisia ZSF)
priniesli pre prácu zväzu nové poznatky, ktoré Rada ZSF za Vašej pomoci pretransformuje do ďalšej práce
zväzu. Ďakujem vedeniu týchto komisií za kladný prístup k činnosti vo
zväze.
Rok 2009 bude pre náš zväz jubilujúci, keďže v roku 1969 bol na Sliači založený Zväz slovenských filatelistov.

Ú
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Rada ZSF schválila Komisiu pre prípravu osláv
výročia a Komisiu pre
prípravu Pamätnice ZSF
k tomuto výročiu. Prosím
všetkých členov zväzu
aby svoje poznatky a fotografie z práce zväzu posielali na adresu sekretariátu
ZSF a tým pomohli pri
tvorbe tejto publikácie.
Pri príležitosti 40. výročia vzniku
ZSF zväz usporiada Národnú filatelistickú výstavu, uvedenie slovenskej
poštovej známky, Dni filatelie na Slovensku a slávnostné zasadnutie Rady
ZSF. Termín uskutočnenia je jún 2009
kedy Slovenská pošta, a.s. vydá príležitostnú poštovú známku s kupónom.
Miesto konania týchto aktivít bude
Nitra v Dome Matice slovenskej.
Ďakujem Slovenskej pošte, a.s. za
podporu všetkých aktivít v tomto polroku, najmä pri prezentácii vydania
nových slovenských poštových známok, filatelistickej výstavy a Kongresu mladých filatelistov.
Keďže nastala doba prázdninových
dní a dovoleniek prajem všetkým členom ZSF a ich rodinám príjemné prežitie , načerpanie ďalších síl a zdravia
do ďalšej práce.

S úctou Miroslav Ňaršík,
predseda ZSF
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DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
zo IV. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 14. júna 2008 v Bratislave
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu KRK ZSF vyúčtovania výstavy SLOVENSKO-POĽSKO 2007.
2) Správu KRK ZSF finančnej uzávierky ZSF za rok 2007.
3) Správu gestora výstavy SLOVOLYMFILA 2008.
4) Návrh na Spisovný a skartačný plán
ZSF.
5) Zápis s plenárnej schôdze Komisie
porotcov ZSF.
6) Záznam s mimoriadneho porotcovského konania s Dr. Vojtechom Jankovičom.
7) Zápis zo zasadnutie Komisie znalcov a expertov ZSF.
8) Zápis zo schôdze Komisie námetovej filatelie ZSF.
9) Zápisnicu z rokovania KRK ZSF.
10) Zápisnicu zo zasadnutia výboru
ZKF VsR ZSF.
11) Správu o Kongrese mladých filatelistov
a finále 35. ročníka FO v Bratislave.
B) SCHVAĽUJE
1) Výstavnú porotu pre výstavu TIRNAVIA 2008 podľa návrhu predsedu komisie rozhodcov v zložení: predseda
- RNDr. Vojtech Jankovič, tajomník Mgr. František Sopko, členovia - Ivan
Tvrdý a Norbert Feiner.
2) RNDr. Vojtecha Jankoviča za zväzového porotcu pre oblasť námetovej
filatelie.
3) Projekt Regionálnej výstavy poštových známok TIRNAVIA 2008 ako
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výstavu 2. stupňa a osobitne výstavu PREMIÉRA.
4) Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu
slovenskú poštovú známku a príležitostnú poštovú pečiatku roka 2007.
5) Dodatočne člena poroty výstavy
SLOVOLYMFILA 2008 pána Karl
Rathjena.
6) Vydanie členskej prémie ZSF za rok
2007 čiernotlač najkrajšej slovenskej
poštovej známky za rok 2007.
7) Zmenu rozpočtu ZSF na rok 2008 vo
výdavkovej časti navýšiť o 20.000,Sk na zaplatenie zakúpených 120 ks
plexiskiel organizačným výborom
výstavy SLOVOLYMFILA 2008.
8) Usporiadanie výstavy III. stupňa
KOŠICE 2009.
9) ZSF podporuje kandidátku členov
FEPA do FIP.
10) Vyplatenie letenky doc. Ľubomírovi
Flochovi na kongres FIP v Bukurešti
v sume 3563,- Sk.
11) Prípravnú komisiu k 40. výročiu ZSF
v zložení: predseda - Miroslav Ňaršík, členovia Rady ZSF, JUDr. Otto
Gáťa a Ing. Mirko Bachratý.
12) Vydanie PL s prítlačou loga EFIRO
2008 v počte 200 ks.
13) Vzájomný súhlas webových stránok
ZSF - poštové známky a filatelia.
14) Udelenie Čestných odznakov ZSF:
Zlatý ČO ZSF: Mons. Ján Vallo KF
53-38, Kamil Štekr KF 53-02, Ľubomír
Adamčiak KF 53-02, Ján Moravčík KF
53-24, Ing. Josef Rančák KF 54-17,
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
Strieborný ČO ZSF: Jozef Soľava KF
53-15, Ladislav Vačko KF 53-15, Viliam Pasch KF 53-02.
15) Zloženie komisie pre udelenie Ceny
ZSF v zložení: predseda Mgr. Ján
Mička, členovia predsedovia ZKF.
16) Za gestora výstavy TIRNAVIA 2008
Ing. Patrika Rovného, PhD..
C) UKLADÁ
1) Napísať list ohľadne skutkového stavu členskej základne KF v Žiline.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 15.7.2008
2) Uskutočňovať zasadnutie výborov
ZKF podľa prijatého uznesenia Rady
ZSF zo dňa 8.3.2008 a zasielanie správ
z týchto zasadnutí podpredsedovi ZSF
zodpovednému za vnútrozväzovú činnosť pánovi Dušanovi Evinicovi.
Zodpovední: predsedovia ZKF
Termín: trvalý
3) Vyhodnotiť anketu členov ZSF podľa doručených anketových lístkov
na sekretariát ZSF podľa jednotlivých otázok.
Zodpovedný: Dušan Evinic
Termín: 31.8.2008
4) Hľadať zdroje na doplatenie čiastky
29.980,- Sk za zakúpenie plexiskiel.
Zodpovední: predsedovia ZKF
Termín: 30.11.2008
5) Vyplatiť letenku doc. Ľubomírovi
Flochovi na konges FIP do Bukurešti v sume 3563,- Sk.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: ihneď
6) Vyplatiť zostatok príspevku ZKF
z členských príspevkov za rok 2008.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: ihneď
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7) Pripraviť scenár osláv 40. výročia ZSF.
Zodpovední: prípravná komisia ZSF
Termín: 15.8.2008
8) Uverejniť v Spravodajcovi ZSF subkripciu na PL s prítlačou loga EFIRO
2008 pre členov ZSF.
Zodpovedný: Ing. Zdeněk Baliga
Termín: Spravodajca 2/2008
9) Vyplatiť organizačnému výboru
výstavy SLOVOLYMFILA 2008 za
zakúpenie 120 ks plexiskiel zálohovú sumu 20.000,- Sk.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: ihneď
10) Návrhy na udelenie ČO ZSF predkladať na predpísanom tlačive.
Zodpovední: navrhovatelia
Termín: trvalý
11) Vypracovať plnenie rozpočtu ZSF
na rok 2008 do 30.6.2008.
Zodpovedný: Ján Moravčík
Termín: 31.7.2008
D) DOPORUČUJE
1) ZKF a KF organizovať v roku 2009
propagačné filatelistické výstavy
k 40. výročiu vzniku ZSF.
E) ŽIADA
1) KRK ZKF SsR o preverenie činnosti
KF v Žiline.
2) Preveriť zánik KF podľa Stanov ZSF
a informovať výbory ZKF a Radu ZSF.
Zodpovední: KRK ZKF
Termín: 31.8.2008
E) ĎAKUJE
1) Predsedovi Komisie znalcov a expertov ZSF Dr. Svätoplukovi Šablatúrovi
a predsedovi Námetovej komisie ZSF
RNDr. Vojtechovi Jankovičovi za ich
účasť na zasadnutí Rady ZSF.
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Niektoré námety z diskusie
(na ďalšiu diskusiu)

A

ko predsedajúci prvej časti Valného zhromaždenia, ktoré sa na
jeseň konalo v Bratislave, som pozorne
počúval jednotlivé diskusné vystúpenia delegátov. Tieto vystúpenia v skrátenej podobe priniesli posledné 2 čísla
Spravodajcu ZSF. Mnohé námety, ktoré
odzneli počas rokovania, boli nad rámec možností valného zhromaždenia,
pretože im chýbala širšia vnútrozväzová diskusia, v ktorej by sa mala vyjadriť
k navrhovaným zmenám prakticky celá
členská základňa. Všetkým delegátom
bolo jasné, že prebiehajúce VIII. Valné
zhromaždenie je istým medzníkom
v činnosti našej organizácii a že počas
nasledujúceho volebného štvorročného obdobia príde v ZSF k radikálnym
zmenám a k takým prejavom, ktoré
zákonite ovplyvnia ako našu členskú
základňu, tak aj jej činnosť.
Ako príklad možno uviesť v prvom rade očakávané zavedenia eura
a s tým spojené vydávanie slovenských
známok v eurovej mene, čo znamená
uzavretie jednej kapitoly vydávania (aj
zbierania) slovenských známok v korunovej mene a začiatok novej etapy
v slovenskej filatelii. Poznám niekoľko
filatelistov, ktorí oznamujú, že ukončia
zbierku Slovenska práve s prechodom
na euro, dokonca prestanú s filateliou
vôbec. Na druhej strane však pripomínam, že by sme nemali byť ľahostajní
voči takýmto zámerom jednotlivcov
a či nebude skôr vhodnejšie čo najskôr
začať a rozvinúť kampaň pre to, aby
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potenciálne noví zberatelia začali s budovaním zbierky nového „eurového“
Slovenska. Je to úplne prirodzený jav,
že ukončením významnej historickej
etapy niektorej krajiny to má aj takúto
odozvu v zberateľskej oblasti.
Ďalšie predkladané myšlienky sú
len prvým pokusom naznačiť niektoré
okruhy, o ktorých by sa mohlo v spomenutom období diskutovať, aby najvyššie orgány zväzu mali presnejšiu
predstavu o názoroch „zdola“ v kluboch, ktoré sú základné zložky našej
organizácie. Domnievam sa, že rada
ZSF by mohla vysloviť aj základné tézy,
dimenzie, v ktorých predpokladá viesť
širšiu diskusiu – napr. problematika
stanov, personálna oblasť, mladí filatelisti, organizačný poriadok, odborná
činnosť vo zväze, publikačná činnosť,
tvorba exponátov, výstavný poriadok,
zabezpečenie činnosti klubov a ZSF,
spolupráca s poštou a iné.
Moje myšlienky sú tu iba názorom
jednotlivca, zdôrazňujem že mojim
osobným názorom, ktorý nikomu nevnucujem a predkladám ich v poradí,
ktoré nemusí rešpektovať ich význam
a dôležitosť pre našu organizáciu.
Domnievam sa, že v Stanovách by sa
mal napríklad viac odzrkadliť význam
základného článku, ktorým sú kluby filatelistov. V diskusii navrhovaná
právna subjektivita podľa môjho názoru by vyhovovala iba niekoľkým, možno že väčším klubom, ktorých činnosť
významne prekračuje rozsah hlavnej
Spravodajca ZSF
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zberateľskej činnosti a odoberanie noviniek slovenských známok členmi
ako je to zvyčajné v naprostej väčšine
KF. A pretože sa objavil aj názor na
zrušenie združení KF, treba prehodnotiť aj ich význam a opodstatnenie ich
existencie, a minimálne vytvoriť lepšie
podmienky na vzájomnú spoluprácu
a komunikáciu vyšších orgánov (Rada,
ZKF) s klubmi ako aj na celkové skvalitnenie ich činnosti. To závisí najmä
od funkcionárov združení aj od samotných členov výborov klubov...
Na valnom zhromaždení sa diskutovalo a nakoniec aj hlasovalo o zmene stanov v súvislosti s navrhovanou
zmenou východoslovenských filatelistov z doterajšieho paritného systému
na pomerný. To znamená, aby kľúč
delegátov nezohľadňoval početnosť
členov v združení, aby každý región
mal rovnaký počet delegátov a tým aj
rozhodujúcich hlasov. Môj názor je, že
náš súčasný volebný poriadok zaručuje na rôznych úrovniach v podstate paritno-pomerný systém, pretože
v združeniach sa valných zhromaždení zúčastňujú zástupcovia všetkých
klubov v regióne, ktorí volia delegátov
a náhradníkov na VZ ZSF v počte podľa kľúča stanoveného Radou. Nie som
optimista, ktorý si myslí, že ak by mal
mať právo zúčastniť sa valného zhromaždenia každý existujúci klub, že by
to prinieslo niečo zvlášť pozitívne, ak
viem, že toto právo nevyužili mnohé
kluby ani pri účasti na valných zhromaždeniach v regiónoch, ktoré sú im
„bližšie“. Ešte na predchádzajúcom
VII. Valnom zhromaždení bol prednesený protinávrh paritného zastúpenia
2008 / 2

v tom, že prečo by mali mať napr. zástupcovia desiatich malých klubov po
3-5 členov rovnaké zastúpenie a počet
hlasov väčší ako jeden klub s 200 členmi? V súčasnosti práve veľké kluby
svojou početnosťou vlastne postupujú časť svojich mandátov delegátom
z menších KF, pokiaľ sú z nich navrhovaní a zvolení delegáti. A o súčasnej,
niekde existujúcej praxi prebiehajúcej
„demokracie“ svedčí aj kritizovaná
skutočnosť, že údajne za delegátov valného zhromaždenia boli v niekoľkých
príkladoch zvolení na VZ ZKF aj zástupcovia klubov, ktoré ani neuskutočnili výročné členské schôdze, nepodali
hlásenia o uskutočnených rokovaniach
alebo ani nenavrhli delegátov. A pritom
kluby sa dožadujú zvýšenia kompetencií. Áno, je to oprávnené, ale aj so zvýšenou zodpovednosťou pred členmi.
Na druhej strane sa treba zamyslieť
nad tým, či je valné zhromaždenie ZSF
oprávnene najvyšším orgánom v zmysle stanov? Či je skutočne naplnený obsah tohto pojmu? Valným zhromaždením sa v podstate myslí účasť všetkých
zastupovaných klubov (podobne ako je
tomu na valnom zhromaždení OSN alebo napr. na valných zhromaždeniach
akciových spoločností, kde má zastúpenie a tým aj jeden hlas každá krajina,
každý člen akciovej spoločnosti). Naše
valné zhromaždenia neboli doteraz
myslím ani raz valnými zhromaždeniami v pravom význame týchto slov. Valnými zhromaždeniami sú podľa mňa
zasadania ZKF (s možnou účasťou zástupcov všetkých združených KF) alebo v podstate nimi sú výročné schôdze
KF, na ktoré sú prizývaní všetci členo-
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via klubu. Naše VZ ZSF sú v dôsledku
zvoleného kľúča delegátov snemom,
zjazdom alebo niečím podobným.
S otázkou volebných pravidiel súvisí aj zloženie Rady. Dôsledkom toho,
že je v stanovách zakotvené jej zloženie – automaticky predseda ZSF,
ktorý sa volí osobitne – a zástupcovia
regiónov podľa získaných počtov hlasov a predseda komisie mládeže, je, že
delegáti VZ majú pri voľbe 7-člennej
rady v podstate veľmi zúžený výber
„voľných“ kandidátov na obsadenie
tohto dôležitého orgánu. Aj keď som
predsedom komisie mládeže, myslím
si, že toto opatrenie, ktoré sa dostalo
do stanov a bolo schválené príslušným
valným zhromaždením v čase, keď sa
21 členná rada zužovala z organizačných, funkčných a finančných dôvodov na súčasný počet 7 členov a v rozpočte ZSF bol zostatok 1 milióna korún
„na mládež“ z výstavy PRAGA 88, je už
prekonané. Túto časť stanov predpokladám v nových stanovách upraviť do
podoby, ktorá nebude určovať vopred
jej zloženie podľa funkcie alebo „zvýhodnenia“ niektorej osoby.
Voľba nového predsedu ZSF, ktorý je
zo západoslovenského regiónu, odkiaľ
je aj predseda komisie mládeže, a nezvolenie predsedu ZKF z toho istého
regiónu, keďže za región kandidoval
na základe výsledkov VZ ZKF do Rady
ďalší zástupca regiónu, sa zdala jednému delegátovi VZ nespravodlivá a proti duchu stanov. Je evidentné, že došlo
k rozdeleniu hlasov medzi viacerých
kandidátov regiónu a tým k ich nezvoleniu (dostali menej hlasov) a pritom de
facto dvaja zástupcovia regiónu v Rade
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zvolení boli a príslušné články stanov
a volebného poriadku boli takýmto výkladom volebnej komisie naplnené.
Zaujímavé myšlienky vyslovili viacerí diskutéri v súvislosti s kritikou
Rady (inak sa to nedá nazvať) že nemá
vo svojich radoch manažéra, ktorý by
mal pre zväz získavať peniaze... Treba ho nájsť, navrhnúť, myšlienka je to
dobrá. (Odporúčam ju aj pre kluby).
Viac k tomu niet čo dodať.
A podobné boli aj návrhy na zlepšenie práce s mládežou a s oživením
mládežníckej filatelie. Ukázali príklad
práve tí diskutujúci ako treba pracovať
s mládežou, ako pracujú s mladými filatelistami v ich meste a v ich klube?
Pretože, ak treba niekde začať, tak je to
práve vo vlastnom klube! Každý klub
musí cítiť zodpovednosť za prácu s deťmi a mládežou vo svojom okolí klubu,
vo vlastnej rodine, v blízkej škole. A aj
do stanov by bolo vhodné zakotviť
(morálnu) zodpovednosť funkcionárov
KF za prácu s mladými filatelistami
a za činnosť KMF.
Budem rád, ak sa o týchto otázkach
rozprúdi diskusia. Čas na ňu nie je
vymedzený a preto sa z vyslovených
názorov môže nájsť optimálny variant. Treba využiť dostatočný časový
priestor, ktorý je teraz pred nami. Pred
novozvolenou Radou bude úloha vybrať pred nasledujúcim zasadaním VZ
z diskusie tie najlepšie návrhy, ktoré sa
zakotvia v stanovách, tak aby vyhovovali činnosti našej záujmovej organizácie a pripravovať nový funkcionársky
aktív, ktorý zvládne náročné úlohy
v ďalšom volebnom období.
Mgr. Ján Mička
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Viete, že...
Na Palmáres Medzištátnej výstavy Slovensko – Poľsko
sme v novembri 2007 predstavili občianskej i filatelistickej
verejnosti slovenský preklad knihy Dr. Jamesa Mackaya
„The World Encyklopedia of Stamps and Stamp collecting“ pod názvom „Známky a čaro filatelie“ od RNDr. Vojtecha Jankoviča vydanej nakladateľstvom Fortuna Libris.
Kniha vzbudila zaslúženú pozornosť laickej i odbornej
verejnosti. Tento záslužný vydavateľský čin bol ocenený
Cenou Mateja Bella, najvyšším ocenením Slovenského literárneho fondu za vedecký a odborný preklad. Prekladateľovi a vydavateľstvu srdečne blahoželáme.
(ljf)

VYHODNOTENIE ANKETY
NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ POŠTOVÁ ZNÁMKA
A POŠTOVÁ PEČIATKA ROKA 2007

Z

väz slovenských filatelistov v spolupráci s redakciou Spravodajcu ZSF
a redakciami časopisov Zberateľ, Filatelie a Poštové zvesti vyhlásil 15. verejnú
anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú
známku a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2007. Anketa bola organizovaná za účelom spoznať ohlas na slovenskú známkovú tvorbu a príležitostnú
poštovú pečiatku doma a v zahraničí.
Sekretariátu ZSF Slovenská pošta, a.s.
doručila 598 zásielok ankety, z toho 126
z Českej republiky a 4 ostatné krajiny Európy. Emisia slovenských poštových známok roka 2007 pozostáva z 24 známok.
Poštová známka č. 408 z emisného radu
„Osobnosti: R. W. Seton Watson“ nedostala ani jeden hlas. Najviac hlasov 246
dostala poštová známka č. 402 vydaná
v hárčekovej úprave z emisie „Bratislavský hrad“ čo predstavuje 41,14% hlasujúcich. Autorom výtvarného návrhu je
Dušan Kállay a rytec poštovej známky
František Horniak. Druhé miesto ob2008 / 2

sadila poštová známka č. 410 z emisie
„Umenie: František X. K. Palko (?): Svätá Alžbeta, okolo 1750“ s počtom hlasov
71 čo predstavuje 11,87% hlasujúcich.
Autorom grafickej úpravy a rytiny poštovej známky je František Horniak. Tretie
miesto obsadila poštová známka č. 394
z emisie „Ochrana prírody: Slovenský
čuvač“ zo 41 hlasmi čo predstavuje 6,86%
hlasujúcich. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je Vladimír Machaj
a rytcom Rudolf Cigánik.
Nie všetci v ankete o najkrajšiu slovenskú poštovú známku hlasovali aj
o najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku. Celkom odovzdalo svoj hlas 382
hlasujúcich, z toho 82 z Českej republiky
a 1 zo Srbska. Najkrajšou príležitostnou
poštovou pečiatkou roka 2007 sa stala
„Inaugurácia známky Nitriansky evanjeliár“ s 25 odovzdanými hlasmi. Autorom návrhu je Doc. Martin Činovský,
akad. mal.. Druhé miesto s 23 hlasmi
obsadila príležitostná poštová pečiatka
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„150 rokov pošty Bytča“ od neznámeho
autora. Tretie miesto obsadila s 20 hlasmi príležitostná poštová pečiatka „Výstava poštových známok Kežmarok“.
Autorom návrhu je Ing. Zdeněk Baliga.
Zväz slovenských filatelistov so spolupracujúcimi redakciami blahoželá oceneným autorom a realizátorom poštových
známok a príležitostných pečiatok. ZároČ.

Emisia

veň ďakuje všetkým účastníkom ankety
za odoslanie hlasovacích lístkov a návrhov na slovenské poštové známky, ktorými sa bude zaoberať námetová komisia. Slávnostné vyhodnotenie ankety sa
uskutoční pri príležitosti vyhodnotenia
filatelistickej výstavy NITRAFILA 2008
a 13. svetového kongresu Spoločenstva sv.
Gabriela v PKO Nitre dňa 5. júla 2008.
Miroslav Ňaršík

Počet
v ČR

Počet
v SR

Počet Spolu
Iné

389 Osobnosti-Terézia Vansová

0

1

0

390 Modra

0

6

391 Blahoprajná známka

0

10

392 Veľká noc 2007

0

393 Tenis

0

394 Slovenský čuvač

%

Umiest.

1

0,17

XVII.

0

6

1,00

XIII.

0

10

1,67

XI.

5

0

5

0,84

XIV.

6

0

6

1,00

XIII.

1

38

2

41

6,86

III.

395 Slovenský kopov

2

15

0

17

2,84

IX.

396 100 rokov Slovenskej ligy v Amerike

0

4

0

4

0,67

XV.

397 EUROPA 2007 - 100 rokov skautingu

2

5

0

7

1,17

XII.

398 Janko Hraško

1

22

0

23

3,85

VII.

399 Kláštor Jasov

10

11

0

21

3,51

VIII.

400 Kláštor Hronský Beňadik

11

20

0

31

5,18

V.

1

4

0

5

0,84

XIV.

53

191

2

246

41,14

I.

403 Oravský zámok

1

31

0

32

5,35

IV.

404 San Maríno

0

3

0

3

0,50

XVI.

405 J.M.Hurban

0

1

0

1

0,17

XVII.

406 Most

6

24

0

30

5,02

VI.

407 Nitriansky evanjeliár

1

3

0

4

0,67

XV.

0,00

401 BIB
402 Bratislavský hrad

408 Seton Watson

0

0

0

0

409 Ján Želibský

8

13

0

21

3,51

VIII.

410 F. X. K. Palko

28

43

0

71

11,87

II.

411 Vianoce 2007

0

1

0

1

0,17

XVII.

412 Deň poštovej známky

1

11

0

12

2,01

X.

126

468

4

598

100,00

Spolu:
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Uvedenie známky Maša Haľamová

T

ohtoročná emisia „Osobnosti“ bola
orientovaná do veľmi blízkej minulosti, len do minulého storočia. Pripomenuli sme si v nej dve významné
slovenské osobnosti, u ktorých si tento
rok pripomíname ich 100. výročia narodenia. Sú to hudobný skladateľ Eugen
Suchoň a spisovateľka Maša Haľamová.
Mnohí z nás si ich ešte pamätajú z médií
a niektorí aj z osobných stretnutí s nimi.
Emisia bola vydaná 17. apríla 2008.
V tento deň prebehla aj v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave inaugurácia známky k 100. výročiu narodenia Eugena Suchoňa. Druhá známka
k 100. výročiu narodenia Maši Haľamovej bola slávnostne uvedená pred verejnosťou 25. apríla 2008 o 15.00 hodine
v hoteli Atrium v Novom Smokovci.
Maša Haľamová, vlastným menom
Mária Pullmanová, sa narodila 28. augusta 1908 v Blatnici, čo vyčítame aj
z poštovej pečiatky na FDC. Gymnaziálne štúdia absolvovala v Martine
a v Bratislave. Keďže bola zanietená
športovkyňa, vynikajúca lyžiarka, milovala
Vysoké Tatry, ktorým
neodolala, a strávila
tam tridsať najplodnejších rokov svojho života. V rokoch
1926-56 pracovala ako
úradníčka v prijímacej
kancelárii sanatória
v Novom Smokovci.
Od roku 1957 pôsobila v Bratislave až do
odchodu na dôchodok
v roku 1974 ako redak2008 / 2

torka. Vlastnú tvorbu začala publikovať
v 2. polovici 20. rokov minulého storočia. Veľká časť jej básní má baladický
charakter, kde okrem ľúbostných motívov stvárňovala aj dojmy z tatranskej
prírody. Jej kvantitatívne neveľké dielo
sa v kontexte medzivojnovej literatúry
vyníma osobitným rukopisom, dôsledne rozvíjajúc domácu tradíciu kraskovského symbolizmu. V poézii dominujú zbierky: Dar (1928), Červený mak
(1932) a Smrť tvoju žijem (1966). Tiež
tvorila prózu pre deti a mládež. Veď
jej diela ako napríklad Svrček a mravci
(1957), Mechúrik Košťúrik s kamarátmi
(1962), Petrišorka (1965), či O sýkorke
z kokosového domčeka (1976) sú medzi
deťmi obľúbené dodnes. Tiež sa zaoberala prekladmi lužickosrbskej, českej
a ruskej literatúry. Za svoju umeleckú
prácu bola ocenená titulmi zaslúžilá
umelkyňa (1968) a národná umelkyňa
(1983). Zomrela 17. júla 1995 v Bratislave a je pochovaná na Národnom cintoríne v Martine.
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Uvedenia
U
d i známky
á k sa okrem
k
veľkého
ľkéh
počtu filatelistov a milovníkov Tatier
zúčastnili aj významní predstavitelia, za MDPaT Ing. Jarmila Brichtová
riaditeľka sekcie pôšt, za Pofis to bol
Mgr. Martin Vančo PhD., za Slovenskú
poštu a. s., Regionálne poštové centrum
Poprad Ing. Peter Vošček a za mesto
Vysoké Tatry jeho primátor Ing. Ján
Mokoš. Moderovania akcie sa vynikajúco ujala pani Iveta Bohušová, známa
vydavateľka literatúry a pohľadníc Vy-

sokých Tatier. K spestreniu
programu medzi príhovormi
vedúceho Pofisu a primátora
mesta prispelo inštrumentálno – spevácke duo HUPS.
Samotný akt uvedenia známky vykonali primátor mesta
Ing. Ján Mokoš a vedúci Pofisu Mgr. Martin Vančo PhD.
vetvičkou namočenou v šampanskom. Po uvedení známky
sa mohli účastníci občerstviť
na malom pohostení, ako aj
využiť ponuku príležitostnej poštovej
priehradky, kde okrem príležitostnej
poštovej pečiatky k uvedeniu známky
bolo k dispozícii aj veľa filatelistického
materiálu najmä k téme Vysoké Tatry,
ako aj obálka s prítlačou k tejto udalosti.
O tom, že akcia bola veľmi úspešná
svedčia aj pochvalné slová účastníkov.
Preto organizátorom patrí poďakovanie
za usporiadanie tohto príjemného uvedenia známky, ktoré určite prispelo k propagácii filatelie pred širokou verejnosťou.
Ing. Zdeněk Baliga

Inaugurácia známok Hasičská
technika

E

Druhá známka slúži na vyplácanie
poštových listových zásielok v tuzemskom styku druhej triedy do 1 kg (T2
1000g) a je na nej vyobrazená hasičská
striekačka F. Seltenhofer z rovnomennej najstaršej továrne na výrobu hasiacich strojov v Uhorsku zo Šoprone.
Je z roku 1880 a dosahuje na tú dobu
vynikajúce parametre, výtlak vody 2,5
litra za sekundu a dostrek až 26 metrov.
Autorom tejto známky je akademický
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misia Technické pamiatky bola v tomto roku venovaná hasičskej technike.
Prezentovala sa dvomi historickými striekačkami z Krajského múzea v Prešove.
Na prvej známke pre zásielky tuzemského styku prvej triedy do 500
gramov (T1 500g) je vyobrazená štvorkolesová ručná striekačka od firmy R.
A. Smekala od Prostějova z roku 1872.
Autorom známky je akademický maliar
Doc. Igor Benca.

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
maliar Róbert Brun. Rytcom oboch známok je náš výborný rytec akademický
maliar Rudolf Cigánik.
Známky boli vydané 30. apríla 2008.
Za miesto ich inaugurácie bol vybraný
Vlkolínec, a to práve z dôvodu, že sa tu
otváralo nové múzeum hasičskej techniky. Inaugurácie sa zúčastnili významní
predstavitelia spoločenského života. Za
MDPaT to bol Ing. Milan Mojš, štátny tajomník, za Slovenskú poštu a.s., jej personálna riaditeľka Mgr. Kamila Jandzíková, za Pofis je vedúci Mgr. Martin Vančo
PhD.. Tiež nechýbali predstavitelia Krajského hasičského zboru zo Žiliny a primátor mesta Ružomberok Ing. Slašťan.
Ku kultúrnemu oživeniu prispela hudba
a speváci folklórneho súboru Liptov.
Známky sa inaugurovali tento raz tradične vodou z vedra používaného v minulosti na hasenie požiarov. Účastníci
inaugurácie si mohli pozrieť novo otvorené múzeum hasičskej techniky, ostatné
muzeálne expozície Vlkolínca, ako aj celú
jeho architektúru. Okrem vizuálnych
zážitkov si mohli odniesť aj filatelistické
materiály opečiatkované príležitostnou

poštovou pečiatkou vydanou k tejto akcii,
podpísané autorom a rytcom známok. Že
sa inaugurácia podarila, bolo možné vidieť aj z reakcii účastníkov, ktorí nešetrili
slovami chvály a vďaky organizátorom
tohto podujatia.
Ing. Zdeněk Baliga

Inaugurácia známky Deťom

A

ni v tomto roku v emisnom pláne
nechýbala známka Deťom. Tento
raz to bol drak, mýtická postavička vyskytujúca sa v mnohých rozprávkach,
povestiach, či legendách. A práve týmito literárnymi útvarmi sú najznámejšie
Dobšinského diela. Známka bola vydaná 30. mája 2008, a v tento deň sa uskutočnila aj jej inaugurácia.
Pavol Emanuel Dobšinský sa narodil
16. marca 1828 ako syn slavošovského
učiteľa a jeho manželky, dcéry miestne2008 / 2

ho kazateľa. Po základoch učenia, ktoré
získal od rodičov, literárne umenie začal
prijímať na dištriktuálnom gymnáziu
v Rožňave v roku 1837/38, kde mu však
hrozilo odnárodnenie. Preto ho otec
dal študovať na jeden rok do Miškovca
a potom do lýcea v Levoči. Tam študoval filozofiu a teológiu. Stal sa evanjelickým kňazom. Od roku 1858 prednášal
na novozriadenej Katedre slovenskej
reči a literatúry na evanjelickom lýceu
v Banskej Štiavnici. Od roku 1861 bol
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VÝZNAMNÍ HOSTIA A ORGANIZÁTORI INAUGURÁCIE ZNÁMKY DEŤOM V SLAVOŠOVCIACH
evanjelickým farárom v Drienčanoch,
kde aj 22. októbra 1885 zomrel.
Dobšinský pracoval aj ako literát a etnograf. Táto jeho práca vyvrcholila na
sklonku jeho života keď vydal svoje najväčšie dielo, Prostonárodné slovenské
povesti. Je to doposiaľ najobsiahlejšia
zbierka slovenských rozprávok a vyšla
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v rokoch 1880 - 1883 v Martine v ôsmich zošitoch. Tvorilo ju 90 rozprávok
plných neobyčajných postáv – princov,
princezien, kráľov, drakov, černokňažníkov, škriatkov a ďalších vybájených
bytosti.
Slávnostného aktu inaugurácie
známky sa zúčastnili významní predstavitelia MDPaT, a to štátni tajomníci Ing. Milan Mojš
a Ing. Dušan Švantner, za vydavateľa Slovenskú poštu a. s., to
bol riaditeľ Regionálneho poštového centra Košice, za Pofis
jeho vedúci Mgr. Martin Vančo PhD. a za obec Slavošovce
jej starosta Ing. Štefan Bašták.
Veľmi atraktívny program pripravili deti miestnej základnej
školy, v ktorom okrem ukážok
z tvorby Pavla Dobšinského
Spravodajca ZSF

Z ODBORNÝCH KOMISIÍ
predviedli aj výborné spevácke výkony.
Samotný akt inaugurácie vykonali aktéri trochu netradičným ale v tomto prípade symbolickým spôsobom, posypaním
známky lentilkami. Po inaugurácii si
účastníci prezreli Múzeum P. E. Dobšinského zriadené v jeho rodnom dome
a občerstvili sa skvele pripraveným pohostením v Základnej škole P. E. Dobšinského.

Na inaugurácii nechýbala ani príležitostná poštová priehradka s poštovou
pečiatkou k tejto udalosti, ktorou si
návštevníci mohli opečiatkovať pohľadnice Slavošoviec alebo vkusné obálky
s prítlačou rodného domu P. E. Dobšinského. Tieto materiály si mohli nechať
podpísať rytcom známky pánom Ondrejičkom, ktorý im to veľmi ochotne
pri autogramiáde aj po nej urobil.
Ing. Zdeněk Baliga

Komisia námetovej filatelie ZSF
pre tematických filatelistov

K

omisia námetovej filatelie mala prvú tohoročnú
schôdzu 3. mája 2008 v Slovenskom technickom múzeu
v Košiciach. Viedol ju predseda RNDr. Vojtech Jankovič.
Na začiatku nový predseda poďakoval odstupujúcemu
predsedovi komisie M. Móricovi za jeho prácu pre komisiu
a vyslovil prianie, aby sa i naďalej aktívne podieľal na práci
v komisii a vystavovaní.
Predseda Dr. V. Jankovič predložil na
schôdzi závažné návrhy na ďalšiu činnosť s ktorými členovia komisie súhlasili
a vyjadrovali sa ako sa budú realizovať:
1. Činnosť námetových konzultantov
a pomoc tvorcom exponátov, ako aj ich
zlepšovaniu bude i naďalej pokračovať,
ale mala by byť intenzívnejšia. Mala by
sa prejaviť na tvorbe a zlepšovaní exponátov.
2. Námetová filatelia sa stále vyvíja
a Komisia FIP pracuje na výstavnom
2008 / 2

poriadku pre exponáty otvorenej triedy
a pre jednorámové exponáty.
3. Chýbajú stretnutia vystavovateľov
s porotcami pri exponátoch, ktoré je treba
organizovať, lebo sa na nich dajú vysvetliť
tiež niektoré nepochopené rozhodnutia
poroty. Využije sa výstava v Trnave.
4. Zdôrazňuje sa dôsledné vyžadovanie dodržovania Výstavného poriadku
ZSF v celom rozsahu.
5. Dohodlo sa obnovenie vydávania
Filatelistických motívov Slovensko od
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roku 1996 s tým, že sa začne najbližším
rokom 2007 a predovšetkým s informáciami členov KNF.
6. Navrhuje sa zriadiť rubriku pre
námetových filatelistov v Zberateľovi
a Spravodajcovi ZSF v ktorej by sa odpovedalo na poslané otázky.
7. Zriadil internetovú stránku www.
postoveznamky.sk, na ktorej uverejňuje
informácie pre námetových filatelistov
a chce v tom pokračovať v spolupráci
s členmi komisie a porotcami. Chce v nej
uverejňovať tiež články na pomoc tvorcom exponátov.
Je treba poďakovať F. Sopkovi za pomoc vystavovateľom a tvorcom nových

exponátov na poradenských dňoch, ktoré poriadajú v Poprade dva razy do roka.
KNF privítala aktivitu KF 52-46
v Močenku, ktorý organizuje nesúťažnú
Filatelistickú výstavu MAXIMAFILIA
MOČENOK 2008 v dňoch 12. - 14.septembra 2008. KNF rozhodne o podpore
podľa finančných možností.
Podarilo sa získať pre prípravu na námetového porotcu MVDr. Milana Šajgalíka, aktívneho námetového vystavovateľa.
Predseda komisie poďakoval zástupcom KF 54-01 za vytvorenie dobrých
podmienok pre prácu komisie a členom
komisie za aktivitu v priebehu schôdze.
Ján Maniaček st.

Seminár o námetovej filatelii
v Košiciach
dborný seminár bol súčasťou filatelistického programu 9. mestskej
filatelisticko filokartistickej výstavy
v Košiciach zameranej na Olympijské hry, šport a turistiku. Zvolal ho
na 3. mája 2008 organizačný výbor 9.
mestskej filatelisticko filatelistickej
výstavy na návrh Komisie námetovej
filatelie ZSF (ďalej len KNF) do Slovenského technického múzea Aurela Stodolu v Košiciach. Zúčastnilo sa ho len
16 filatelistov, členovia KNF a členovia
Olympijského klubu Košice. Veľmi pekné počasie vylákalo viac ľudí na oslavy
Dňa mesta Košice a do prírody, ako na
seminár. Medzi účastníkov seminára
prišiel aj nositeľ striebornej medaily
z Letných olympijských hier v roku
1964 v Tokiu, futbalový brankár Anton
Švajlen. Je potešiteľné, že on si našiel

O
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čas a prišiel sa stretnúť s filatelistami.
Časť účastníkov je na fotografii.
S prvou prednáškou vystúpil nový
predseda KNF, člen Komisie porotcov
ZSF a vystavovateľ veľmi vysoko hodnoteného exponátu i na zahraničných
výstavách “Cyklistika – štyri svety
pedálov” RNDr. Vojtech Jankovič:
Nežiaduce a ilegálne vydania – Arabské šejkáty. Hovoril o nežiaducich
a ilegálnych vydaniach známok, ktoré
sa nemôžu použiť v tematických exponátoch.
Ilegálne vydania sú napodobeninami skutočných poštových cenín, ale
bez súhlasu poštovej správy. Svetová
asociácia za rozvoj filatelie spolu s UPU
a FIP zintenzívňujú boj oproti takýmto
vydaniam. Vydávajú aktuálny zoznam
takýchto vydaní.
Spravodajca ZSF

Z ODBORNÝCH KOMISIÍ
Zaujímavú
prednášku doplňoval mnohými ukážkami, čím
sa stala konkrétnejšou
a poučnejšou.
S druhou prednáškou prišiel člen
Komisie
rozhodcov
ZSF, člen KNF a veľmi
úspešný vystavovateľ
námetového exponátu
„Hry z Olympie – hry zo
všetkých najslávnejšie”
nielen na domácich, ale
i na zahraničných výstavách Mgr. František Sopko na tému:
Hry z Olympie. V úvode pripomenul,
že Olympijské hry sú najväčšími svetovými sviatkami športu. V našom veku
prežili aj plameň pustošiacich vojen,
lebo ich spájala myšlienka mieru.
Ako znalec olympijského hnutia
a Olympijských hier uviedol pre prítomných mnoho zaujímavých faktov
o športoch a osobnostiach, ktoré môžu
tvorcovia exponátov o olympijských
športoch využiť. Tento jeho veľmi hodnotný exponát si mohli účastníci seminára pozrieť aj na výstave.
Tretiu prednášku predniesol kronikár Olympijského klubu Košice
Dr. Marián Kafka. Pomenoval ju: Reprezentanti mesta Košice a regiónu
Košického samosprávneho kraja, na
letných a zimných Hrách olympiád.
Priniesol prehľad olympionikov podľa
ich umiestnenia a odmenenia medailami, ako aj pomenovaním športu, roku
a miesta olympiády. V ďalšom prehľade je 22 športov v ktorých štartovalo
127 týchto pretekárov s ich menami.
2008 / 2

Fotografie niektorých ukázal. Prednáška dobre doplnila zameranie výstavy i seminára. Bola ďalším príspevkom
v úspešnej spolupráci medzi KF 54-01
a Olympijským klubom Košice.
Po odznení prednášok účastníci
diskutovali k predneseným témam
a k ďalším otázkam tematickej filatelie. Prešli k vystaveným exponátom ku
ktorým zodpovedali na dopyty členovia Komisie porotcov ZSF: Mgr. F. Sopko, E. Lechnerová a Dr. V. Jankovič.
Môžu ľutovať tí, ktorí dali prednosť inému programu, pretože prišli
o zaujímavé a dôležité informácie.
Seminár i napriek malej účasti určite
splnil svoje poslanie. Rozšíril a prehĺbil u prítomných filatelistov poznatky
hlavne o tematickej športovej filatelii
a o zlepšovaní exponátov. Organizačný výbor výstavy si zaslúži uznanie za
jeho zorganizovanie a prednášateľom
patrí poďakovanie. Bolo by užitočné
usporiadať takéto semináre aj v iných
častiach Slovenska.
Ján Maniaček st.
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Čo zbierame?

T

Vďaka aktivitám Svetovej poštovej
únie (UPU) a Svetovej asociácie za rozvoj
filatelie (WADP) sú na internete uvedené
známky vydané poštovými správami od
roku 2002, ktoré sú registrované. Pred
týmto obdobím je treba skúmať rôzne
vydania, či ich vydali poštové správy
alebo nimi poverení vydavatelia. Napríklad známky arabských šejkátov vydané
pred 20. májom 1967 sú v poriadku, vydania po tomto dátume sa považujú za
tzv. neželané (Svetová filatelistická federácia FIP na ne uvalila vystavovateľské
embargo) – možno ich zaradiť do exponátov, len ak sú na riadne poštovou prevádzkou prepravených zásielkach. Inak
sa nemôžu dať do exponátov zaradiť (1-2
známky sú v exponáte akceptovateľné,
ale neukazujú vysoké filatelistické znalosti vystavovateľa, preto ich treba čo
najskôr nahradiť riadnymi poštovými
známkami). Podobné pravidlá platia aj
pre niektoré ďalšie arabské krajiny, viacero štátov v Afrike a v Strednej a Južnej
Amerike.
Samostatnú kapitolu tvoria tzv.
personalizované známky, ktoré treba
zbierať veľmi opatrne. Treba odlišovať
skutočné personalizované známky, ktoré vychádzajú s povolením poštových
správ (napr. Rakúsko, Slovinsko) od
známok s personalizovaným kupónom
(napr. Slovensko). Tie prvé sú použiteľné v exponátoch (najlepšie na poštou
prepravených celistvostiach), tie druhé
sú nevhodné a slúžia len ako zberateľské suveníry (personalizovaný kupón
nie je filatelistický materiál).
Vojtech Jankovič založil webovú
stránku www.postoveznamky.sk, na
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Spravodajca ZSF

akto nazval svoje vystúpenie, na
poz vanie KF 52-51 v Nitre, predseda
Komisie námetovej filatelie ZSF, úspešný námetový vystavovateľ a člen Komisie porotcov ZSF, Vojtech Jankovič.
Podelil sa so svojimi vedomosťami
a skúsenosťami pri zberaní známok a filatelistických materiálov aj pri tvorbe exponátu. Upozornil na niektoré problémy
a úskalia zbierania a vystavovania. Predpokladám, že to môže byť zaujímavé aj
pre čitateľov SPRAVODAJCU ZSF.
Zbierať sa môže všetko o čo má zberateľ záujem. Do exponátov sa ale môžu
dať len filatelistické materiály, ktoré zodpovedajú podmienkam vo výstavných
poriadkoch. Preto je dôležité uvedomiť
si, že nie všetko, čo je v katalógoch, je
filatelistický materiál, ktorý sa môže použiť do exponátov. Je potrebné získavať
vedomosti o rôznych materiáloch a nepodliehať tlakom obchodníkov.
Vo viacerých krajinách dopravujú
zásielky mimo štátnych pôšt aj lokálni
prepravcovia a niektorí majú aj svoje
známky. Jestvujú aj verejne dostupné
prepravné charitatívne služby (napr.
Anglicko počas Vianoc). Aj takto prepravené materiály sa môžu vhodne využiť do exponátov, treba však vedieť aká
je ich podstata, t.j. či nejde len o súkromné aktivity ale o riadne prevádzkované služby na základe povolenia.
Pozor na známky niektorých vydavateľov, ktoré sú vydávané len pre obchod
a nie pre prepravu zásielok. Nemalo by
pomýliť, že tieto známky sú pečiatkované
(väčšinou z ochoty alebo dokonca je na
nich pečiatka natlačená), čo môže pomýliť, že boli použité na prepravu zásielok.

Z KLUBOV A REGIÓNOV
ktorej sa dajú nájsť informácie, o ktorých hovoril vo svojom vystúpení.
Za poslucháčov, ktorí sme si vypočuli zaujímavé a poučné vystúpenie V.
Jankoviča na výročnej schôdzi klubu,
by som mu týmto chcel veľmi poďako-

vať. Tiež vysloviť nádej, že bude ochotný podeliť sa so svojimi vedomosťami
a skúsenosťami aj v ďalších KF, ktoré
o to prejavia záujem (email: vjankovic@
postoveznamky.sk).
Ján Maniaček st.

Klub filatelistov 52–19
pri KaMC OS SR Trenčín má 45 rokov

R

ok 2008 je pre filatelistov Trenčína
rokom jubilujúcim. Pripomíname si
80. výročie prvej filatelistickej výstavy
na Slovensku v Trenčíne v roku 1928,
ktorá bola usporiadaná k 10. výročiu
vzniku ČSR.
Dňa 2. marca 1963 bol pri Armádnom klube založený Klub filatelistov
08–37 Trenčín Sihoť, dnešný Klub filatelistov 52–19 pri KaMC OS SR Trenčín. Za uplynulých 45 rokov činnosti sa
uskutočnil rad súťažných a propagačných filatelistických výstav, kongresy
mladých filatelistov, Dni filatelie Slovenska, prednášky, uvedenie nových
poštových známok, letecká a vlaková
príležitostná preprava pošty, odhalenie
pamätných tabúľ, publikačná činnosť
vydávaním spravodajcu Laugaricio, ako
aj podiel členov klubu na organizačnej
a odbornej činnosti v orgánoch ZČSF,
ZSF, ZsKV ZSF a ZKF západoslovenského regiónu. Členovia klubu boli od roku
1976 do roku 1991 hlavnými organizátormi života a činnosti klubov v západoslovenskom kraji, lebo sídlo ZsKV ZSF
bolo v Trenčíne. Predstavitelia ZsKV
ZSF realizovali spoluprácu s KV Jm KV
SČF v Brne, KV Halle v NDR, župou
Györ – Šoproň v Maďarsku, a z Vojvodským výborom PZF v Zielonej Góre
v Poľsku. V súčasnosti klub spolupracu2008 / 2

je s KF Uherský Brod a s ARGE Militaria Austriaca Philatelia vo Viedni.
Pri tejto príležitosti je potrebné spomenúť najdôležitejšie činnosti a podujatia klubu v uplynulom období. Už v roku
1964 usporiadali I. Oblastnú filatelistickú výstavu v rozsahu 143 exponátov.
Touto výstavou sa po 36 rokoch obnovilo filatelistické výstavníctvo v Trenčíne.
V roku 1967 nasledovala II. Oblastná
filatelistická výstava za účasti 100 exponátov. V roku 1972 bolo na výstave 47
exponátov. Vrcholným podujatím bola
Národná filatelistická výstava poštových známok Laugaricio ´79 v rozsahu
148 exponátov. V roku 1981 bola výstava za účasti 34 exponátov a v roku 1986
bola v rozsahu 69 exponátov. V roku
1990 sa uskutočnila Krajská filatelistická výstava za účasti exponátov Zs kraja, Juhomoravského kraja, kraja Halle,
župy Györ – Šoproň a z vojvodstva PZF
v Zielonej Góry za účasti 69 exponátov.
Po vzniku Slovenskej republiky klub
realizoval prvú filatelistickú výstavu
na Slovensku v dňoch 2.–7. marca 1993
pod názvom Laugaricio ´93. Rok 1998
bol rokom, kedy si pošta v Trenčíne
pripomenula 205. výročie. Pri tejto príležitosti bola spracovaná aj jej história
a na výstave sa zúčastnilo 64 exponátov medzi ktorými boli po 70 rokoch
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aj exponáty z Rakúska na Slovensku.
V roku 2003 bola realizovaná Krajská
filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou exponátov z Maďarska,
Rakúska, Českej republiky a Nemecka
za účasti 82 exponátov. Členovia klubu
sa zúčastňovali so svojimi exponátmi
filatelistických výstav doma i v cudzine. Vystavovali v Budapešti, Poznani,
Krakove, Miláne, Timisoare, Toronte,
Kyjeve, Rottweileri, Sofii, Berlíne, Havane, Hadmerslebene, Bruselu, Merseburgu, Jerevane, Hamburgu, Ríme,
Karl Marx Stadte (Chemnitz), Halle,
Györi, Szolnoku, Helsinkách, Zielonej
Góre, Novom Saczi, Chorzówie, B. Bialej, Gnezdne, Dillí, Aucklande, Sisaku
a vo Viedni. Exponáty členov klubu boli
vystavené aj na svetových výstavách
pod patronátom FIP.
Na riadení klubového života sa od
jeho založenia v roku 1963 doposiaľ
podieľali vo funkcii predsedu klubu
pplk. PhMr. Jiří Smutný, pplk. Ing. František Kus, Ing. Ladislav Sekerka, npráp.
Jozef Korený, plk. JUDr. Jaromír Leimberger, pplk. Ing. Karol Milan, plk. gšt.
Ing. Milan Kulich a v súčasnosti plk. gšt.
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v.
v v. Ing. Dominik Slezák.
Funkciu
tajomníka klubu
F
vykonávali
plk. v. v. Ing. Otav
kar
k Veselý, práp. Jozef Korený,
n pplk. Ladislav Droppa,
p
plk.
Ing. Ladislav Válek,
pplk.
p
Ing. Štefan Csontos,
p
pplk.
JUDr. Štefan Majtán,
plk.
p
gšt. Ing. Milan Kulich,
kpt.
k Ing. Egyd Holovač a v súčasnosti Ivo Veliký. Medzi
najúspešnejších
n
vystavovateľ sa zaradili Teodor Burian,
ľov
Jozef
Korený, Ing. Otakar VeJ
selý, Ladislav Sekerka, Jozef Vacek, Ing.
Ivan Kubela, Ing. Karol Milan, Miloslav
Horálek a Ing. Milan Kulich.
Záslužnou činnosťou pre ZSF bolo
zrealizovanie kúpy skladovej miestnosti
v obci Zamarovce zásluhou Teodora Buriana a Jozefa Vacka. V nasledujúcich rokoch
to bolo zrealizovanie postavenia nového
skladu v obci Soblahov. Zásluhu na tomto
počine majú Jozef Korený a Ing. Karol Milan, ktorý sa dlhoročne stará o tento sklad
výstavného zariadenia.
Pozitívne výsledky klubu boli dosiahnuté dobrou prácou výboru klubu a niekoľkých ďalších členov medzi ktorých
patrili pplk. Miloslav Horálek, genmjr.
Ing. Josef Einspiegl, plk. Peter Siekel,
pplk. Miroslav Nedoma, pplk. Ing. Jozef Keníž, pplk. Ján Solovič, a v súčasnosti plk. v. v. Ing. František Horečný,
genmjr. v. v. Ing. Jiří Egg, Jozef Vacek,
plk. v. v. Ing. František Barčák, Ing. Ivan
Kubela, Zdeněk Gardavský, pplk. Ladislav Hanzen, Helena Hanzenová.
Aj v tomto jubilejnom roku klub pripravuje podujatia, ktoré spestria kultúrny život v meste.
- Ký Spravodajca ZSF

NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: II.

Číslo: 2/2008

Správa o Kongrese MF a národnom kole FO

T

ohtoročný Kongres mladých filatelistov a národné kolo 35. ročníka Filatelistickej olympiády Športom k zdraviu sa podľa plánu konali v Bratislave v dňoch 6. a 7.
júna 2008. Kongres a filatelistická olympiáda na športovú tému boli sprievodnými
podujatiami Medzinárodnej výstavy poštových známok SLOVOLYMPFILA 2008,
preto sa tieto podujatia vzájomne miestami podujatí aj činnosťou jeho účastníkov
prelínali. Účastníci kongresu boli od piatku 6. júna ubytovaní v Domove mládeže
SOU strojárskeho v Bratislave - Dúbravke.
Viacerí vedúci krúžkov aj ich deti sa však
zúčastnili už predchádzajúcich sprievodných akcií.
Na otvorení výstavy SLOVOLYMPFILA 2008 v utorok 3. júna sa zúčastnili napr. Ing. Ján Maniaček, Dr. Oško,
Mgr. J. Mička. Vo štvrtok 5. júna Slovenská pošta v detskom kútiku na výstave
zorganizovala výtvarnú súťaž detí na
tému Vianočnej známky r. 2009 s motívom zimných športov. Okrem detí z Bratislavy, Pezinka, a iných miest prišlo aj
5 členov krúžku mladých filatelistov z Trnavy. Škoda, že spomedzi našich ostatných filatelistických krúžkov o túto súťaž
nebol záujem väčší. Dopoludnia tam bolo
asi 20 detí a po obede prichádzali ďalší,
najmä z Bratislavy aj s rodičmi. Deti, ktoré sa do výtvarnej súťaže zapojili, dostali
knihy, suveníry SP, lupy a pod.. Každý
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF

účastník dostal za úlohu vypracovať
2 návrhy na známku. Deti dostali výkresy s narysovaným obdĺžnikom, do ktorého kreslili svoju predstavu o budúcej
známke. Odovzdané návrhy vyhodnotila
odborná komisia, ktorej predsedom bol
akademický maliar Igor Piačka.
Hlavný záujem mladých filatelistov
sa však sústredil na piatok. Tí, ktorí bývajú bližšie k Bratislave, prišli na miesto
jej konania do INCHEBY už ráno. Pozreli si vystavené exponáty, najmä
mládežnícke, pretože medzi delegátmi
kongresu bolo niekoľko vystavovateľov
z Trnavy, Dolného Kubína, z Nitry a Levíc. Pretože v tom čase sa už konala aj
burza Bratislavských zberateľských dní,
samozrejme sme obišli stoly s bohatými
ponukami obchodníkov, neobišli sme
stánok POFISU a priečinok pošty.
Mimochodom – gratulujeme k príležitostnej poštovej pečiatke BZD a jej autorke Radke Hanečkovej k tomu, že do
nej zvolila motív mladého filatelistu nad
albumom (pardon: zásobníkom)! Veríme, že svoju propagačnú funkciu splní
a pomôže zvýšiť záujem detí o zbieranie
poštových známok.
Na obed sme sa však už museli presunúť do Dúbravky, aby sme sa včas pripravili na záver filatelistického snaženia
tohto roka. Už v autobuse sme postrehli,
že na zastávke pri hlavnej železničnej
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stanici do autobusu pristúpili Košičania
a stredoslováci. Domáci mladí filatelisti,
zverenci Danky Schmidtovej už nás čakali vo vestibule internátu. Po krátkom
zvítaní a ubytovaní na 8. poschodí budovy sa všetci výdatne posilnili obedom
a Kongres mohol nerušene začať.
Krátko po 15. hodine ho otvorili mladé filatelistky Majka a Veronika z Trnavy. Privítali vedúceho odboru POFIS
p. Mgr. Martina Vanču, PhD., všetkých
predsedov regionálnych komisií mládeže
ZSF a vedúcich krúžkov. Nezabudli samozrejme na súťažiacich a ostatných delegátov. Pán Vančo pri otvorení ešte deti
vyskúšal zo znalostí slovného vyjadrenia
nominálu na slovenských známkach
a pozdravil deti v mene Slovenskej pošty.
A po krátkom príhovore predsedu KM
ZSF Mgr. J. Mičku mohol Dr. Jozef Oško
pristúpiť k organizačným pokynom samotnej súťaže Filatelistickej olympiády.
Odborný aj tematický test po vylosovaní otázok písali súťažiaci priamo
v miestnosti otvorenia kongresu. Najvyššie vekové kategórie účastníkov sa
presunuli k práci na úprave albumových
listov k téme FO na stoly do jedálne.
V tom čase už mohli začať pracovať určené dvojice opravujúcich na vyhodnotení testov. Albumové listy stihli súťažiaci spracovať do večere, na ktorú sme
sa presunuli do blízkej strednej školy
v Dúbravke. Starostlivosť a dôkladnosť
vypracovania sa súťažiacim vyplatila –
kvalitne vypracované exponáty najlepších to dokazovali. Rýchlosť nalepenia
známok a „naškriabané“ texty niektorých mládežníkov naopak nesvedčili
o ich zodpovednej príprave do národného kola, navyše keď času na vypracovanie bolo dostatok.

II

Po návrate z chutnej večere mali
účastníci kongresu osobné voľno. Komisia (Dr. Oško, Ing. Maniaček a Ing. Rančák) zatiaľ zhodnotila albumové listy,
ale výsledky hodnotenia zostali utajené,
pretože so zverejnením výsledkov olympiády sa počítalo na druhý deň.
Večer mal odborný a zábavný charakter. Najskôr p. Oško ako skúsený
porotca podrobne zhodnotil vypracovanie exponátov – konkretizoval klady aj
nedostatky každého jedného vytvoreného exponátu, takže z jeho slov sa mladí
filatelisti naozaj mohli poučiť.
Nasledoval zábavný program, do ktorého mali tradične prispieť všetky delegácie a tradične sa do neho zapojili iba
niektorí aktívnejší... Tentoraz konkrétne
všetky mladé Trnavčanky so scénkami
a recitáciou, a spevom sa pridali aj dvaja
chlapci. A bolo po zábave. Takže večierka mohla nastať o polhodinu skôr.
Vedúci sa však zišli na schôdzke komisie mládeže, aby prerokovali niektoré
aktuálne otázky. Najskôr minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého Ing. Otta Bartoňa, prvého predsedu
KM ZSF v roku 1969. S jeho menom sú
spojené začiatky mládežníckej organizovanej filatelie na Slovensku a pestrá,
bohatá činnosť v podmienkach, ktoré
sa s dnešnými dajú ťažko porovnávať.
Najmä s členskou základňou... Tí starší
pospomínali jeho záslužnú filatelistickú,
organizátorskú a odbornú činnosť v ZSF.
Prerokovala sa aj personálna otázka vo zväze, konkrétne v starostlivosti
o mladú filatelistickú generáciu. Vedúci
referovali o svojej činnosti v školách,
v KF alebo v centrách voľného času. Tu
kritizovali najmä vysoké platby detí,
ktoré sú dôvodom presunu filatelisticPRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF
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aj o dobrých skúsenostiach na tých školách, kde využívajú inštitút vzdelávacích
poukazov ministerstva školstva.
Vzhľadom k tomu, že sa v septembri
koná svetová výstava PRAGA 2008, komisia mládeže uvažuje o účasti delegácie vedúcich s mládežníkmi. Jednotné
riešenie vzhľadom na rozľahlosť bydlísk
vedúcich na Slovensku neexistuje, tak
každý vedúci preverí vlastnú možnosť
dopravy, na základe čoho sa nájde najoptimálnejšie riešenie. Okrem toho
máme všeobecnú, zatiaľ nekonkrétnu
pozvánku na míting európskej mládeže,
cestou KM SČF.
Najdôležitejšou časťou večera bolo
prerokovanie témy 36. ročníka Filatelistickej olympiády. Návrh p. Ošku, aby to
bola Doprava (dopravné prostriedky?)
nemal protinávrh a tak táto téma platí.
Problémom je zatiaľ to, kto vypracuje leták k súťaži, určí tematické okruhy a ich
obsah. Výber známok sa zúžil na krajiny, ktoré sú členmi EÚ. A miesto konaPRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF
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v komisii mládeže.
Nuž, a keď ranné vstávanie bolo naplánované na pol siedmu hodinu a nútili k tomu aj skoršie raňajky, keďže po
nich nasledoval plánovaný polhodinový
presun na výstavu, nebolo nutné veci
naťahovať a tým sa zasadanie komisie
skončilo pred polnocou.
Odchod z internátu sa čiastočne oneskoril z dôvodov odovzdávania izieb
niektorých delegácií až na pol deviatu,
takže INCHEBA nás po polhodinovej
ceste autobusom MHD vítala krátko
pred plánovaným vyhodnotením celej
olympiády a kongresu.
Pani Daniela Schmidtová ráno ešte
urýchlene dopisovala diplomy – a pri
nich sa zastavím.
O ich vytlačenie sa zaslúžil p. vedúci POFISu Martin Vančo. Diplomy mali
pripravené miesto na novú olympijskú
známku s originálnym podpisom jej
autora, akademického maliara Igora
Piačku, ktorý ich podpísal pri inaugu-
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rácii známky. Takže po opečiatkovaní
známky príležitostnou pečiatkou k jej
inaugurácii a pečiatkou Bratislavských
zberateľských dní na diplome vznikol
harmonický celok, ktorému nechýbali
žiadne znaky filatelistickej originality.
V mene mladých filatelistov ďakujeme.
Detský kútik pošty sa krátko po 10.
hodine zaplnil do posledného miesta
súťažiacimi aj ich vedúcimi krúžkov,
ba prizerali sa aj návštevníci výstavy
a BZD. Ceny najúspešnejším finalistom
olympiády odovzdávali p. Martin Vančo
a predseda ZSF Miroslav Ňaršík.
Spokojnosť účastníkov aj organizátorov bola nielen s dosiahnutými výsledkami, ale aj ocenením detí za ich prácu. POFIS dodal tradične zásobníky so
štvorblokmi Slovenska, FDC a ročníkovými zostavami známok, ďalšie zásobníky na známky a katalógy Slovenska
venoval RNDr. Michal Zika. Všetky deti
dostali publikáciu OH ATLANTA 1996
s vlepenými známkami našich olympionikov. Každý účastník dostal katalóg
známok Slovensko 2002, ktorý daroval
účastníkom p. Ervín Smažák, tašky PVC
aj so zostavou celín NITRAFILA venoval predseda ZSF p. Ňaršík. Súťažiaci
na ďalších finálových miestach dostali
knihy z vydavateľstva SPN, a p. Ing. Gilányiová ešte navyše všetkým deťom
odovzdávala FDC a lupy. Cestovné tašky detí darovanými publikáciami a katalógmi tým poriadne oťaželi.
Na slávnostnom vyhodnotení pán vedúci odboru POFIS zverejnil aj oficiálne
výsledky výtvarnej súťaže a zablahoželal jednej z delegátok kongresu, Aničke
Krajčírovičovej z Trnavy za 2. miesto
vo výtvarnej súťaži, ktorá sa v detskom
kútiku pošty konala pred dvoma dňami.

IV

Pohľad na výsledkovú listinu národného kola FO napovie veľa. Spokojní
musia byť najmä stredoslováci, ktorí
nechceli nikomu prepustiť prvé miesta.
Západoslováci a Bratislava sa tentoraz
uspokojili s nejakou tou symbolickou
striebornou a bronzovou medailou.
Je zaujímavé, že súťažné zoskupenie
v kategóriách bolo veľmi nerovnomerné, ktoré ale verne odzrkadľuje situáciu
v KMF. Treba sa nad tým zamyslieť, ako
do krúžkov získať novú krv. Pretože
niektoré regionálne komisie nevyužili
možnosť zapojiť po krajskom kole do
finále všetkých súťažiacich, bolo aj obdobie školských výletov a pod., a tak
niektoré kategórie boli obsadené „poslabšie“, optimálny počet účastníkov bol
iba v „béčku“ a „zetku“.
A na záver už len poďakovanie p. Daniele Schmidtovej za organizáciu a vybavenie vhodných priestorov na rokovanie
a súťaž. Nik nereptal, tak asi bolo všetko
v poriadku. A ak nás niečo trápilo, tak
to bolo to, že vystavené exponáty neboli označené stupňom medaily a alebo
hodnotením poroty ani do samotného
palmáre. Keď sme sa potulovali medzi
exponátmi, iba sme odhadovali ako je
ten-ktorý exponát hodnotený. Škoda
tohto nevydareného momentu na inak
peknej výstave napriek množstvu starostí a problémov vedúceho organizačného
tímu p. Smažáka, ktoré musel riešiť. Na
vyhodnotenie si teda vystavovatelia musia počkať dovtedy, až kým po výstave
dostanú domov výsledkovú listinu s vrátenými exponátmi. To však nie je problémom kongresu MF ale iba časti niektorých jeho účastníkov – vystavovateľov.
Výsledky národného kolo FO 6. - 7.
júna 2008 v Bratislave sú v tabuľke:
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF
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Poradie Meno a priezvisko

Reg.

Test

Exponát

Spolu

SS
SS
ZS
ZS
BA

39
40
31
36
37

45
41
39
33
30

84
81
70
69
67

SS
SS
ZS
ZS

40
40
37
36

46
45
43
42

86
85
80
78

SS
SS
ZS
ZS
VS
VS

39
37
38
31
40
37

47
45
36
42
33
35

86
82
74
73
73
72

SS
BA
SS
ZS

39
38
35
21

45
43
40
38

84
81
75
59

SS

38

51

89

Z
1.
2.
3.
4.
5.

Timotej Mužila
Martina Poulíková
Ondrej Izakovič
Michal Januščák
Hanka Holická

1.
2.
3.
4.

Darina Kucháriková
Lukáš Oško
Andrej Lovász
Veronika Chorvatovičová

A

B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peter Jurík
Martina Brtošová
Štefan Horváth
Denis Dvorák
Jakub Novotný
Michal Kostecký

1.
2.
3.
4.

Dean Reš
Miriam Černá
Lukáš Grman
Marián Horváth

1.

Vladimír Hanušniak

C

D

Regionálne kolo 35. roč. FO (Zsl.)

R

egionálne kolo FO pod názvom Športom ku zdraviu sa pre západoslovákov
uskutočnilo v sobotu 17. mája. Pozvánky
boli na všetky KMF regiónu zaslané mesiac pred jeho konaním, aby organizátori
včas pripravili materiálne podklady pre
súťaž. V pozvánke bolo uvedené, že platí
aj pre vedúceho krúžku, ktorý sa prípadne
s deťmi súťaže nezúčastní, ale chce poznať
organizáciu, priebeh súťaže, získať infor-
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mácie od ostatných vedúcich a pod.. V stanovenom termíne poslali návratky dva trnavské KMF a Ing. J. Maniaček st. z Nitry.
Samotná súťaž sa konala v Akadémii
vzdelávania v Trnave. Posledný predmaturitný týždeň a víkend na prípravu
pred začínajúcimi maturitnými skúškami spôsobil, že neprišli súťažiaci D kategórie, ďalej časť súťažiacich z ostatných
kategórií, lebo už začali školské výlety
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a 1 KMF účasť svojich krúžkarov ospravedlnil. Takto bolo regionálne kolo záležitosťou 3 krúžkov.
Súťaž začala tradične testami a po nich
deti pracovali na miniexponátoch. Testy opravovali Ing. Matej Zachar a Ing. J.
Maniaček, na hodnotení miniexponátov
spolupracovali obaja menovaní a Mgr. J.
Mička. V hodnotení jednotlivých miniexponátov neboli vcelku žiadne zásadné
rozdielnosti v posudzovaní kvality. Ako
obyčajne, časť súťažiacich bola veľmi dobre pripravená ako teoreticky (získali body
blízko maxima možných) a v praktickej
úprave boli „dobré“ body za úpravu a rozmiestnenie materiálu, chyby boli v pravopise, v poňatí témy aj vo výbere známok.
Postupujúci do národného kola majú dostatok času na úpravu, prípravu s novými
otázkami k tematickej časti a na skvalitnení miniexponátov. Zaujímavosťou bolo,
že iba jeden súťažiaci robil rámiky okolo
známok, vcelku málo bolo iného filatelistického materiálu (celiny, príležitostné
pečiatky, výstrižky a pod.)

VI

Všetci súťažiaci aj ďalší mladí filatelisti, ktorí pomáhali pri organizácii, dostali
pamätné listy, celiny a suveníry darované POFISom, súťažiaci na medailovom
umiestnení dostali diplomy, ktoré pre KM
ZSF dal vyhotoviť POFIS. Účastníci dostali
skart, darovaný Ing. Maniačkom a komisiou mládeže, vrátane ďalších suvenírov.
Najlepším účastníkom regionálneho
kola bol Andrej Lovász z Nitry, ktorý získal spomedzi všetkých súťažiacich najviac bodov (94), druhý najlepší bol Štefan
Horváth z Trnavy (92 b). Vecné ceny pre
medailistov budú odovzdané dodatočne.
Súťaž prebehla vcelku bez sklzov
a v dobrej atmosfére, takže pred dvanástou
hodinou sa účastníci po vyhlásení výsledkov porozchádzali do svojich domovov. Pre
všetkých bolo radostné konštatovanie, že
budúce stretnutie bude pre nich na Kongrese mladých filatelistov v dňoch 6.- 7. júna
v Bratislave – a to buď ako súťažiaci alebo
ako delegáti, čo bude odmenou za celoročnú aktívnu prácu v KMF.
Mgr. J. Mička
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF
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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. DFS 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, štátnych 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:
ZSF a Mesto Banská Bystrica
2. Spoluusporiadatelia:
Slovenská pošta, a.s., VÚC Banská
Bystrica, Obvodný úrad B. Bystrica
3. Organizátori:
KF 53–07 a KF 53–53 B. Bystrica

4. Spoluorganizátori:
Poštové múzeum Sl. pošta a. s. BB
Slovenské vedecké filatelistické spol.

Prvý deň 18. 10. 2008, sobota
08.00 – 09.30 - prezentácia

-

otvorenie príležitostnej priehradky
a otvorenie výstavy autorov známok
a rytca pečiatok žijúcich v B. Bystrici

09.00 – 10.00
- slávnostné otvorenie
- úvodné slovo a privítanie hostí
- príhovor zástupcu mesta
- príhovor zástupcu ZSF
- príhovor zástupcu Sl. 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)
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 lístku
- prítlač na známke s personalizovaným kupónom
- neoficiálny nálepný list

POZVÁNKA - PRÍLOHA

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

18.-19. októbra 2008 v Banskej Bystrici.
Meno
Priezvisko:
KF:

Podpis:

Ubytovanie:
požadujem
nepožadujem
(Nehodiace sa
lacnejšie
drahšie
škrtnite!)
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

Z KLUBOV A REGIÓNOV

Ďalšia generácia odchádza

N

ostalgia, tak ako radosť, či úsmev
patria k životu, nie je možné ich oddeliť. Patrí k nemu rast, či úbytok, dobré
i zlé, uznanie i zneuznanie.
Pred vyše rokom si priatelia z generácie
narodených v tridsiatych a štyridsiatych
rokoch 20. storočia pripomenuli desiate
výročie úmrtia jednej z vedúcich osobností
slovenskej filatelie – JUDr. Jozefa Olaha.
Zomrel ako 57 ročný vo funkcii predsedu
ZSF. Človek si povie, telom a dušou filatelista. Stačí len pozrieť prvé i ďalšie vydania Filatelistických statí. Najviac rezonujú
dve mená: Olah a Bartoň, Bartoň a Olah.
Stačí si pozrieť výstavné katalógy, najmä
mládežníckych výstav, kde ako organizátori alebo predsedovia či členovia poroty
sa opakujú tiež tieto isté mená. Pravda,
popri ďalších, možno vo všeobecnosti menej známe, ale známejšie v konkrétnych lokalitách či regiónoch. Mená dlhoročných,
tiež zapálených filatelistov, na ktorých sa
často zabudlo alebo ktorí po tridsiatich,
štyridsiatich, či päťdesiatich rokoch svojej
organizovanosti prestali byť členmi Zväzu
slovenských filatelistov. Nie z ľubovôle, ale
z danej neľahkej súčasnosti najmä pre dôchodcov. Napriek tomu, že za toľké desaťročia si svoje členské poplatky odplatili, ba
možno doživotne predplatili. Jedno, či pochádzali z obce bratislavskej alebo mimo
bratislavskej, aj keď z tej druhej v horšej
ekonomickej situácii. Veď, v podstate išlo
a ide o dôchodcov.
V apríli tohto roku stíchlo neúnavné
a ťažko skúšané srdce Ing. Otta Bartoňa.
Mladšej generácii osobnosť možno neznáma, staršej rozhodne áno. Vedúci činiteľ
na poli mládežníckej filatelie, predseda
komisie mládeže ZSF od založenia Zväzu
slovenských filatelistov v roku 1969. Osobnosť, v ktorej sa stelesnili sedemdesiate
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a osemdesiate roky 20. storočia v slovenskej
filatelii, keď nad ňou bola belasá obloha
i ťažké mraky. Človek, ktorý možno vrchnosť provokoval svojou sebaistotou, vedomosťami, ale latinské provocare znamená:
vyzývať k postupu napred. A jemu o to išlo
– napredovanie slovenskej mládežníckej
filatelii, či už ako člen Zväzu slovenských
filatelistov alebo ako neorganizovaný. Po
roku 1989, po rehabilitácii sa prezentoval
kvalitnými prednáškami na Dňoch filatelie
Slovenska, tiež ako člen alebo predseda poroty a najmä ako priateľ, ktorý rád poradí,
odovzdá svoje bohaté vedomosti mladším.
Filatelii bol verný od žiaka, keď jej rozplietal vrkôčky poznávaním abecedy druhov
známok, cez dozrievanie nasávaním vedomostí z našej a zahraničnej literatúry, cez
bohatú publicistiku, ktorá aj jeho zásluhou
dosiahla výbornú úroveň. Tak ostane známy svojimi dielami aj svojimi uskutočnenými i nerealizovanými cieľmi.
Ing. Otto Bartoň mal v roku 1981 ťažkú
haváriu, keď sa ponáhľal do Liptovského
Mikuláša ako predseda poroty na mládežnícku výstavu. Týždeň ležal v martinskej
nemocnici ani živý, ani mŕtvy, tykal si so
smrťou. Ja, ako vtedajší obyvateľ Martina
bol som pri ňom aj keď sa nachvíľu prebral k životu. S rizikom ho previezli do
Bratislavy, hoci lekári neverili, že prevoz
vydrží. Pozviechal sa silou vôle, následky
ostali, ale on naďalej bol filatelii verný. Aj
potom, čo nasledovalo. V slovenskej filatelii Ing. Otto Bartoň ostane natrvalo zapísaný ako vynikajúci filatelista, ktorý mal
katalógy v hlave, kým my sme mali hlavy
v katalógoch, ako zodpovedný riadiaci činiteľ, ale predovšetkým, ako priateľ, ktorých ochotne usmernil a pomohol. Takému
sa vyjadruje úcta a patrí mu poďakovanie
aspoň teraz, po rekviem.
Otto Gáťa
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Euro má na Slovensku zelenú

E

uro sa zaviedlo 1. januára 1999. Eurové bankovky a mince sa zaviedli od
1. januára 2002. V súčasnosti eurozónu
tvorí 15 členských štátov Európskej únie
čo predstavuje 320 miliónov obyvateľov
z celkového počtu 495 miliónov obyvateľov Európskej únii. Slovensko sa radí
k štátom, ktoré od svojho prijatia do Únie
majú záujem využívať v platobnom styku euromenu. Pripravenosť jednotlivých
členských štátov Európskej únie na prijatie euromeny hodnotí Európska komisia.
Táto komisia 7. mája 2008 konštatovala, že Slovensko spĺňa kritériá na prijatie eura a v tomto zmysle predložila
návrh Rade. Rada ministrov financií EÚ
prijme konečné rozhodnutie o zavedení
eura na Slovensku v júli 2008, po tom,

ako Parlament predloží svoje stanovisko a hlavy štátov a vlád členských krajín EÚ túto záležitosť prediskutujú na
svojom summite v júni.
Čiže ďalším krokom k zavádzaniu
eura u nás bude určenie konverzného
kurzu, to je kurzu Sk k Euro, ktorým sa
budú prepočítavať všetky ceny pre duálne zobrazovanie. Ako sme sa v minulom čísle nášho periodika dozvedeli, pre
poštové známky a celiny, bola udelená
výnimka, a tieto materiály nebudú mať
duálne zobrazené ceny. Známky z hodnotou v Sk budú platiť až do 31.12.2009,
ale na poštách by sa mal skončiť ich predaj už 1.1.2009. Predpokladá sa, že tieto
známky až do ukončenia ich platnosti
bude možné nakúpiť len v Pofise.
Z. B.

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.

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; ?; ?; neobsadzujeme
ITALIA 2009; ?; 21.-25. október 2009; ?; ?; ?; MUDr. Osuský
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
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WIPA08 KLOPE NA DVERE

N

ie je na svete veľa filatelistických
výstav, ktorých tradícia siaha až do
19. storočia, ba možno takúto dlhú históriu má iba jedna – viedenská WIPA
(Wiener Internationale Postwertzeichen-Ausstellung). Po prvýkrát sa konala
v roku 1881 vo Viedenskej záhradníckej spoločnosti a v priebehu jedného
týždňa ju zhliadlo 8000 návštevníkov.
Európsky i svetový politický virvar zapríčinili, že ďalšia WIPA sa konala až
po 52-ročnej prestávke, v roku 1933.
Rozprestierala sa na troch miestach –
v známej budove „Secession“, v Dome
umelcov a vo vojenskom kasíne. Voči
predchodkyni mala päťnásobnú návštevnosť, prezentovala 800 exponátov
a trvala úctyhodných 16 dní ! Súčasťou
jej programu boli početné kongresy,
stretnutia filatelistických spoločností,
príležitostné lety či plavby a celý rad
ďalších atrakcií. Zberatelia Rakúska dodnes jasajú alebo škrípu zubami (podľa
toho, či ju už majú alebo ešte nie) nad
katalógovým záznamom príležitostnej
známky a hárčeka (Wipa-blok je už
pojmom), ktoré nám WIPA 1933 zanechala. Ďalšie výstavy WIPA sa konali
potom v rokoch 1965, 1981 a 2000. Tú
ostatnú som zažil už na vlastné oči a tak
nebudem vari ďaleko od pravdy, keď
prehlásim, že výstavy WIPA predstavujú skutočne špičku európskych filatelistických podujatí, nielen čo do úrovne
organizácie, ale – a najmä – aj pokiaľ ide
o ponuku filatelistických lahôdok.
Veľmi som sa preto pred rokmi potešil dozvediac sa, že Zväz rakúskych
filatelistických spolkov (VÖPh) v spolupráci s rakúskou poštou a ďalší2008 / 2

mi spoluorganizátormi usporiadajú
v roku 2008 ďalšiu výstavu WIPA a ani
chvíľu som neváhal, keď sa mi naskytla možnosť reprezentovať na nej ZSF
ako národný komisár. Predzvesťou
a prísľubom kvalitných exponátov na
WIPA08 je už fakt, že organizačný
výbor musel zvládnuť nevďačnú úlohu – vybrať z vyše 4000 prihlásených
rámov asi polovicu (472 exponátov).
O to potešujúcejší je fakt, že medzi
prijatými exponátmi bude až šesť od
slovenských vystavovateľov. Naše farby budú teda hájiť I. Banás (Jazdecký
a dostihový šport), P. Csicsay (Poštová
história Komárna 1749-1900), O. Földes
(Slovensko 1939-45), O. Piszton (Perfiny Maďarska), J.Sobihard (Celiny so
známkou T.G.M.) a v otvorenej triede
A. Urminský (Mlyny). Na výstave bude
mať stánok 24 pracovných spoločností
(ArGe), 87 obchodníkov a 40 poštových správ. Magnetom výstavy budú aj
svetové rarity: legendárny „bordeauxský“ list s dvojicou červeného a modrého Mauritia, nevydaná nemecká známka s podobizňou A. Hepburnovej, či
farebná chybotlač rakúsko-uhorskej
3-grajciarovej známky vydania 1867.
Výstava sa uskutoční od štvrtka 18.
do nedele 21. septembra v priestoroch
Austria- Centra, ktoré je pohodlne dostupné metrom (linka U1, stanica Vienna
International Centre/Kaisermühlen).
V cene vstupenky (9 Euro), ktorá bude
mať podobu poštového lístka – celiny,
je zahrnutý aj príležitostný „zlatý“ hárček s nominálom 1,75 Euro (vstupenky
si možno už teraz objednať na adrese
sammler-service@post.at).
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Organizátori výstavy sa postarali aj
o bohatú „nádielku“ atraktívnych filatelistických materiálov, ktorých zozbieranie nebude možno úplne jednoduché,
avšak zanietencom určite poskytne
možnosť vytvoriť z nich aspoň jednorámový exponát.

Pokiaľ teda ešte nie ste si na čistom,
čo s tohtoročnou dovolenkou (alebo kde
sa zotaviť po tej „klasickej“) , WIPA08 je
čochvíľa tu a čaká na vás ! A nie je to ani
tak veľmi ďaleko.
Ing. Miroslav Bachratý
národný komisár WIPA08

Šiesta repríza dopadla dobre

B

kova pred r. 1920“ Janusza Adamczyka
je na vavríny navyknutá. Do popredia
európskej námetovej filatelie sa derúca „Správa o basketbale“ Ryszarda
Prangeho je na veľmi dobrej ceste: vedomosti „o veci“ i vzácny materiál je
dobrou zmesou – legendárny Calendov
basketbal (t.č. zrejme najlepší svetový
exponát na tému jedného športu) má,
zatiaľ rodiaceho sa, konkurenta. Jediný
slovenský „zlatý medailista“ Ladislav
Fekete bol tiež jediným aerofilatelistom
v súťaži. Jeho „medzi nebom a zemou“
má nádej získať reprezentačný dres ZSF
i na výstavy FEPA či FIP, dobrý výsledok treba na najvyššej domácej úrovni
„priklincovať“ a potom vyraziť do sveta. Posledné zlato získal pozoruhodný
námetový exponát klubu mladých filatelistov „Przylesie“, venovaný regiónu
stredného Pomoranska.
Na tomto mieste sa žiada povedať
pár kritických slov o stave a perspektívach našich mladých vystavovateľov.
Ako národný komisár som sa pred rokmi zúčastnil svetovej výstavy Juvalux
v Luxembursku. Išlo o, okrem iného,
lebo zastúpené boli aj iné triedy, vrcholnú prehliadku mládežníckej filatelie. Už vtedy ma zarazil priepastný
rozdiel medzi tým, čím sme „do hrnca“
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ratislavský Poľský inštitút, fungujúci v Bratislave už dlhé desaťročia,
v temne komunizmu zvaný i „Nové Poľsko“ sa v dňoch 20.-27.10. stal dejiskom
už 6. Slovensko-poľskej filatelistickej
výstavy. V spolupráci ZSF, inštitútu,
Slovenskej pošty a.s. a magistrátu hl.
mesta sa podarilo „dobré dielo“. Napriek
obmedzeným priestorom mala odborná
i laická verejnosť možnosť vidieť výstavu
slušnej úrovne s viacerými exponátmi,
ktoré by boli ozdobou i výstav vyššieho
rangu (táto bola druhého). Bolo to tak
i vďaka „dobrej zostave“, ktorú priniesol
poľský komisár, inak tiež podpredseda
PZF a člen výstavnej poroty Jerzy Maciej
Nowak. Kvantitatívnym ťažiskom výstavy boli triedy námetovej a mládežníckej filatelie, ale dobrú kvalitu ponúkali
i niektoré „menšie“ triedy, takže návštevník získal plastický obraz toho, čo sa dá
filatelisticky zbierať. Jury (na tú „porotu“
si asi nezvyknem, pripomína mi Dvanásť rozhnevaných mužov – naša bola
Päť nerozhnevaných mužov) v zložení
Nowak, Tvrdý, Mrva, Urminský, Osuský
si „terén“ v súlade s kvalifikáciou členov
podelila a hodnotila podľa kritérií výstavy daného rangu.
Udelila 4 zlaté medaile, o ktorých
nebolo sporov. „Poštová história Kra-
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prispeli my a čím
ostatný svet. Odvtedy sa tieto skúsenosti prehlbovali, ostatný raz v St.
Peterburgu v máji
t.r.. Slovenské mládežnícke exponáty
nielenže neobsahujú vzácnejší materiál, čo je najľahšie
ospraved l n iteľné,
ale zväčša neobsahujú ani dôsledne
rozvíjanú ideu toho,
čomu sa venujú.
Takmer všetky pôsobia ako vytiahnuté z mrazničky, kam
ich vložili koncom sedemdesiatych
rokov minulého storočia. Motívový
charakter (naukladanie známok jedného motívu, bez diferenciácie i tam,
kde by bola z existujúceho a dostupného materiálu ľahko možná), nudné
používanie poštou neprešlých FDC či
keď dobre ide celín a takmer úplná
absencia iných druhov filatelistického
materiálu (strojové pečiatky, odtlačky
výplatných strojov, známkové zošitky, nehovoriac o vzácnejších materiáloch ako sú výtvarné návrhy známok,
skúšobné odtlačky nehotových či hotových rytín, fázy tlače alebo čo i len
ukážkovo tlačové odchýlky známok,
ktoré existujú i v dostupných cenových
reláciách: napadá ma napríklad „pokles“ modrého olympijského kruhu na
čs. známke k 90. výročiu MOV).
Príčin môže byť viacero: mladí filatelisti nechodia na výstavy ani keď
sú na Slovensku (lebo i tam by videli
2008 / 2

exponáty dokazujúce, že sa to „dá“ aj
inak) a nečítajú filatelistickú, často
však ani (tematicky) odbornú literatúru a zrejme pričasto nechodia ani
na „burzy“, lebo svedomité listovanie
albumami a hrabanie sa v škatuliach
s celistvosťami je malou univerzitou
filatelie – tam totiž nájdeš veci, o ktorých zväčša katalógy nepíšu. Možno
nemajú čas, možno nemajú vôľu, sotva to môže byť výlučne otázka peňazí.
Nakoniec: „všetko je na webe“, dnes
už i filatelistické exponáty na www.japhila.cz, tak nech platí latinské „verba
movent, exempla trahunt“ a nech dobré príklady naozaj priťahujú. Väčšinu
našich mládežníckych exponátov totiž pri „preskoku“ do vystavovateľskej
kategórie dospelých čaká bez milosti
„potvrdenie o účasti“ a s milosťou najmenší bronz, aký existuje... O úprave
a filatelistických textoch mládežníckych exponátov by sa dalo hovoriť
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rovnako kriticky, štylistika často nič
nehovoriacich riadkov je rovnako biedna ako ich obsah, porotca sa diví, ako
vystavovateľ prechádza školskými slohovými prácami. Je zrejmé, že mládež
číta menej, ako kedysi – a je to na jej
ústnom i písomnom prejave vidno.
Suma sumárum, kde nie je vôľa, nie
je cesta – a platí to i naopak, ako ukázali „kolektívne“ exponáty poľských
mladých filatelistov ale napr. i „Ekosystémy polí, lúk a pastvín“ Katarzyny Stolarczyk. I heraldický exponát
môže byť zaujímavý, treba si však naštudovať historické súvislosti vzniku
a udelenia erbu i jeho motív, doložiť to
známkovým (i neznámkovým) materiálom (akým: no, i to treba naštudovať
z katalógov, bezplatne, okrem poplatku za internet, napr. na www.postbeeld.com), zistiť, či mestské úrady ne-
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používajú „heraldické“ OVS resp. či
existujú iné mestá či regióny vo svete, ktoré majú podobný erbový motív
– a exponát ožije. Bez toho všetkého
má exponát zostavený z banálneho čs.
a slovenského materiálu na bronz bez
nádeje na ďalší rast.
Na výstave sa však bolo na čo dívať
i v „nezlatej“ kategórii. V triede poštovej histórie, ktorá bola „priemernou“
kvalitou najlepšou z výstavných tried
získali VPZ hneď tri exponáty, pričom
„Poštovníctvo na Spiši do r. 1920“ Františka Divoka môže mať vyššie ašpirácie
– ak len na FEPA či FIP úrovni nenarazí
na porotcu, ktorý bude „tvorivo“ uplatňovať záhadné kritérium „významu“
exponátu. Už som to raz zažil, a to išlo
prosím o „celohornouhorský exponát“
Dr. Gáťu. Belgický juror konštatoval,
že klesá geografický(?) význam takéhoto exponátu. Nuž, nevie aký by bol
„význam“ exponátu havajských misionárskych známok, či mali byť tie ostrovy väčšie, či menšie, či misionárov viac,
či menej, či záleží na vierovyznaní (protestanti sú viac či menej?) a nakoniec
to hlavné, či „význam“ kolíše „v čase“
ako cena akcií naftárskych spoločností.
Pozoruhodný bol i komplexný exponát
„korešpondencie z nemeckých koncentračných táborov Stanislava Wryka.
„Vývoj poštovníctva Gemerskej stolice
do r. 1900“ Dr. Juraja Pálku je kvalitný
exponát pre ktorý platí to, čo pre exponát Divokov. Trieda celín priniesla
exotiku v podobe exponátu Ludwika
Malendowicza venovaného celinám
Islandu – paradoxne sa tieto – i staré –
vyskytujú nepoužité i u nás, zrejme ako
„depozit“ z čias nadšencov akým bol
pražský zberateľ celín Dr. Rix. Vážnym
Spravodajca ZSF
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problémom je nazbierať ich poštou prešlé – na malom Islande nebolo priveľa
pisateľov. VPZ v nej získal i Jozef Máj
za „Uhorský poštový lístok z r. 1882“
a VS Dr. Jozef Sobihard za poštové lístky so známkou TGM. Posledný menovaný vystavil i jednorámový exponát
venovaný celinám Slovenského štátu
s pretlačou Československo. Exponát
obsahuje viaceré krásne kúsky, ide však
o oblasť, ktorá si zaslúži detailné spracovanie v „plnom formáte“. A kto iný
by ho mohol (a mal) spracovať, ak nie
práve Dr. Sobihard, ktorý sa vypracoval na galeónovu figúru slovenského
celinárskeho cechu. Apropo jednorámové exponáty a ich téma: zdá sa, že
svetový trend (FIP) smeruje k tomu,
že jednorámové spracovávanie „veľkých“ tém bude skôr „potrestané“ ako
ocenené – s čím osobne plne súhlasím.
Ak dospelý zberateľ „vytvorí“ jednorámový exponát na tému „ľadový hokej“
či „Tatry“, patrí mu za „zbabelosť pred
nepriateľom“ potvrdenie o účasti s tým,
že kým „neurobí“ 5 rámov, nech sa ani
neobťažuje vystavovaním. I „Vladimír
Dzurilla“ je takmer priveľkou témou
na jednorámový exponát – ale „budiž“.
Čs. hokej je však najmenej na päť, v lepšom prípade hladko na 8 rámov. Ako
„nepriestrelne“ jednorámový exponát
je akceptovateľný Mauritius - Post Office, tam sa povoľuje na poslednom liste
i „lisovaná“ pani guvernérová, ak by už
nebolo súceho filatelistického materiálu
(čo asi nebude...).
Maximafília bola poľskou záležitosťou, exponáty „ušli“, i keď nenadchli.
Na rozdiel od mnohých „tematických“
jurymanov mám CM v tematických exponátoch v primeranom množstve (cca
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10-12 na 80 listov) veľmi rád – sú oživením exponátu a občas rozvíjajú i tému
o detaily, ktoré známka neukáže. Iní ich
považujú skôr za negatívum a podobný
názor majú na maximafíliu ako takú,
s čím nesúhlasím. Vystavené exponáty
Sakrálne maliarstvo a Krása človeka
v maliarstve však neboli príliš kreatívne a bolo vidieť, že sa varí z toho, čo je
doma – tak to nakoniec robíme ako vystavovatelia všetci, ale v tejto triede to
„vynikne“ asi najviac. Exponát nevzniká podľa zámeru – ale podľa nazbieraného materiálu.
Nakoniec som si nechal počtom
exponátov najväčšiu, kvalitou však
skôr rozkolísanú námetovú triedu.
V nej získal najvyššie ocenenie, VPZ,
exponát Ing. Ivana Trančíka „Zimné
športy na olympijských hrách“. Po historizujúcom úvode venovanom vývoju
zimných športov vovádza exponát návštevníka do dejín „postupného“ prenikania zimných športov do programu
OH a (napriek zaťatému odporu funkcionárov severských krajín) vzniku
ZOH. Exponát začínajúci veselou sánkovačkou ako detským zimným športom končí u legendy slovenského športu a „slovenského športovca tisícročia“
Ondreja Nepelu a jeho saporského
zlata. Pestrosť a miestami i vzácnosť
použitého materiálu robia z tohto len
nedávno vytvoreného exponátu adepta na slušné medzinárodné výsledky.
Výrazné zlepšenie vo všetkom (okrem
„celkového dojmu“) zaznamenáva „Jazdecký a dostihový šport“ Igora Banása.
Prerobenie exponátu do „elektronickej
verzie“, drobná investícia do nových
výstavných listov a zvládnuteľná investícia do dobrej anglickej jazykovej
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mutácie mu otvorí cestu na medzinárodné fórum. Nebude tam síce kandidátom najvyšších vavrínov, ale bude
dobrou reprezentáciou slovenskej
námetovej filatelie. Svoje doterajšie
hodnotenia obhajovali známe exponáty Františka Sopka, Evy Lechnerovej a Ervína Smažáka. Nad súpermi
Lechnerovej „Vodné cesty“ síce vedú,
ale pre skok na medzinárodnú úroveň
by sa žiadalo pridať vzácnejší materiál – čo, pripúšťam, nie je jednoduché.
Skúsený vystavovateľ František Sopko
potrebuje skôr „prestavať“ dom ako
kupovať drahé mramorové obkladačky. Doplnenie vzácnejšieho materiálu
by však, samozrejme, pomohlo aj jeho
„Hrám z Olympie“, i keď menej ako
vodným cestám. Tie však nepotrebujú
„prestavbu“, lebo sú dobre vystavané.
Vlastenecký M. R. Štefánik Ing. Janka
Maniačka st. dosiahol maximum možného, ďalej sa dá ísť len za cenu nakupovania vzácnych kúskov - ale ani
tie nezaručia „medzinárodný“ úspech
tohto „pro domo“ ozaj záslužného exponátu. Otto Piszton sa vzorne stará
o „kone v ozbrojených silách“, trocha
filatelistickej inšpirácie u Banása a prípadne svetových „koňomilov“ ak ich
nájde medzi exponátmi na WIPE či
PRAGE by mu však nezaškodilo. Rôznorodý a ak sa dá i vzácnejší materiál
by hodnoteniu jeho exponátu prospel.
Prepracovanie exponátov je podmienkou akéhokoľvek zlepšenia exponátov
„Na holuba nemá nik“ a „Ženy v športe“ Ivanov Zábredského a Trančíka.
V doterajšej podobe je striebro na výstave druhého rangu maximom – a na
národnej by znamenalo len postriebrenú medailu. „Fenomén literatúry“ Iva-
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na Lužáka potrebuje „redakčnú prácu“,
predovšetkým však zosúladenie vystaveného filatelistického materiálu a textu v exponáte a tiež oddelenie zrna od
pliev v predkladaných informáciách.
Ak mal Stendhal (ak si dobre pamätám
informáciu z exponátu) rád Taliansko,
je to fajn, ak to však neviem vhodne filatelisticky doložiť, tak sa o tejto láske
v exponáte nešírim (možno mal rád aj
žinčicu, ale je to doložiteľné?). Zásada
je: informujem o podstatnom - a občas
i o zaujímavých „drobnostiach majstrov“ – ale vždy len tak, aby som to
mohol „vydokladovať“. Exponát nie je
„nalieváreň“ typu lexikón, čo nemám,
o tom mlčím. O Prangeho basketbale
som sa pochvalne zmienil v zlatej kategórii, ostatné poľské námetové exponáty dieru do sveta neurobili. Kubczykovo „Esperanto“ bolo podobné ako
iné esperantá (asi je ťažko vymyslieť
pri tejto téme dačo iné), dobrý materiál – trochu otupný exponát. U „Tatier“
Zygmunta Kalužu ospravedlnenia niet,
dajú sa urobiť inak – a oveľa lepšie!
Tiež jeden z exponátov zamrznutých
koncom socializmu vo vtedajšom permafroste – a doteraz nerozmrzol. VS
síce nie je na zahodenie, ale na tvrdšej
výstave...
Nuž, „nebylo to špatný, mohlo to být
lepší...“. Vďaka vystavovateľom a obetavým bratislavským organizátorom si
však 6. pokračovanie slovensko-poľskej
výstavnej tradície nemusí obuť „černé papírové boty“. Tešme sa nový diel
príbehu a nové, alebo aspoň vynovené
a stále lepšie slovenské filatelistické exponáty!
Dr. Peter Osuský
predseda výstavnej poroty
Spravodajca ZSF
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FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
RUŽOMBEROK 2007

V

dňoch 8.9.2007 až 15.9.2007 sa
na základe požiadania ZKF Stredoslovenského regiónu konala výstava III. stupňa „Ružomberok 2007“.
Bola zameraná na prvovystavovateľov
a vystavovateľov, ktorí stratili kvalifikáciu, prioritou bolo vystavovanie
mládežníckych exponátov.
Výstavu pripravil Organizačný výbor výstavy (OV) so záštitou primátora
mesta Ing. Michala Slašťana a gestora
výstavy Ing. Jozefa Vangela, CSc.. Prácu
OV zabezpečoval KF 53-02 Ružomberok. Mal 11 členov a viedol ho Mgr. Viliam Weiss. Tajomníkom bol Ľubomír
Adamčiak, podpredsedom a vedúcim
propagačného odboru od prípravného obdobia po ukončenie výstavy bol
Ing. Jozef Hýroš. Ako hospodár výstavy pracoval Viliam Pasch. Výstavný
odbor viedol Kamil Štekr, technický
odbor Jaroslav Vosmek. Revízorom
bol Jozef Šlacký. Členmi OV boli ešte
JUDr. Ľubomír Jeleník, Ing. Ján Džumela a Dušan Kolesár. Posledne menovaný bol autorom návrhov na pozvánku, obalov na Katalóg a Palmáre,
výstavnej príležitostnej pečiatky ako aj
korešpondenčného lístku s natlačenou
známkou „Doprava na Dunaji“ s prítlačou. Členom OV bol i PaedDr. Jozef
Oško ako člen zastupujúci sprievodnú
akciu národné kolo – finále Olympiády
mládeže, Národný kongres mladých filatelistov a tiež porotu. OV zabezpečil
pre uvedenú sprievodnú akciu (účasť
36 mládežníkov) priestory Katolíckej
2008 / 2

univerzity, dopravu na zájazd do Vlkolínca (areál UNESCO) a poštovú priehradku v predsálí Liptovského múzea
na deň Palmáre 15.9.2007 s možnosťou
využitia vlastnej príležitostnej pečiatky
(Zberateľ č. 11/2007).

Čestné predsedníctvo výstavy
reprezentovali:
Ing. Milan Mojš, štátny tajomník
MDPaT SR Bratislava
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.,
predseda ZSF Bratislava.
Čestné členstvo vo výbore
výstavy prijali:
Ing. Jarmila Brychtová, riaditeľka
odboru Pošty, MDPaT SR Bratislava
PhDr. Štefan Kollár, vedúci Poštového múzea v Banskej Bystrici
PhDr. Iveta Zuskinová, riaditeľka
Liptovského múzea v Ružomberku,
Ing. Vladimír Lajčiak, zástupca
primátora Mestského úradu v Ružomberku a predseda OV akcie „100 rokov
černovskej tragédie“
Ing. Dagmar Majeríková, vedúca
oddelenia kultúry Mestského úradu
Ružomberok. S OV veľmi dobre spolupracovali: vedúca pošty Ružomberok
Eliška Adamusová na zabezpečovaní
vybraných známok, poštovej priehradky, príležitostných pečiatok, pečiatkovania a podobne, ďalej výkonný
manažér Slovenskej pošty, a.s. POFIS
Mgr. Martin Vančo, PhD. a PhDr. Irena Kyrinovičová ako aj TÚP Bratislava.
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Samotná výstava s podujatiami (stretnutie a burza filatelistov 15.9.2007
v Gymnáziu svätého Andreja na Námestí Andreja Hlinku) bola sprievodným podujatím akcie Černová. OV
rokoval 12-krát, zúčastňoval sa pravidelne aj gestor výstavy (účasť celkove
9x). Počet členov OV na rokovaniach
sa pohyboval od 8 do 12 osôb.

Finančné zabezpečenie:
1. Na účet KF došla čiastka pre finále Olympiády mládeže a Národný kongres zo ZSF vo výške 20.000,- Sk.
2. Príspevok zo ZKF Stredoslovenského regiónu vo výške 8.000,- Sk na
krytie nákladov výstavy. Vyúčtovanie
nákladov na výstavu bolo prevedené
na adresu hospodára ZKF.
3. Pre upresnenie treba uviesť, že
dotácia zo ZKF nebola dostatočnou
zárukou pre bezproblémovú realizáciu
výstavy. Z uvedeného dôvodu členovia OV Mgr. V. Weiss, JUDr. Ľ. Jeleník a J. Vosmek dostali úlohu osobne
zabezpečiť sponzorov na krytie nákladov spojených s tlačou, dokumentáciou, pozvánkami, transparentom,
materiálom atď.. Len tak mohli byť
uhradené náklady mestu. Vyúčtovanie bolo na finančný odbor doručené
osobne 31.10.2007 a pracovníkom odboru prevzaté. Bolo prevedené kópiami dokladov potvrdzujúcich čerpanie
príspevku podľa peňažného denníka.
Čerpanie 10.291,- Sk presiahlo príspevok mesta vo výške 10.000,- Sk iba
minimálne. Ďalšie náklady boli kryté
zo sponzorských prostriedkov, príjmu
z búrz a zo zdrojov Klubu filatelistov
53-02 v Ružomberku.
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Podľa uvedenej finančnej správy je
badateľné, že členovia organizačného
výboru pracovali v prospech realizácie
výstavy s veľkým úsilím. Kladom je, že
6 členov OV je nových a pomerne mladých, preto aj táto odvaha pre úspešnú
realizáciu.
Prvou vážnou úlohou bolo vypracovanie projektu filatelistickej výstavy.
Prvý variant bol spracovaný 23.9.2006
so schválením vo výbore KF a gestorom výstavy. Návrh bol po úprave
zaslaný na ZSF pre rokovanie Rady
27.11.2006. Táto vzala návrh na vedomie a tým bolo možné pokračovať v realizácii výstavy. Upravený a doplnený
projekt výstavy bol odovzdaný členom
OV vrátane náplne práce a tí podpisom potvrdili jeho prevzatie. Voľba
a orientácia na nových a mladých členov bola správna. Úlohy kladené na
jednotlivých členov boli plnené v časovom limite. Včas boli vydané a vytlačené všetky materiály. Na základe
aktivít boli priebežne hradené všetky
náklady spojené s realizáciou výstavy.
Možno konštatovať, že organizačná
stránka výstavy mala dobrú úroveň zo
strany všetkých členov OV. Preto po
splnení úlohy s vyúčtovaním všetkých
nákladov je možné v menšom merítku
prerokovať v OV a výbore KF a uvažovať o odmene za odborne zdatnú a usilovnú prácu za tak krátky čas.
Prím hrali exponáty otvorenej triedy.
Prínosom bola výstava aj jej umiestnenie
vo výstavnej sále Liptovského múzea.
OV pripravil dostatok výstavných plôch
a včas realizoval inštalovanie a označenie exponátov. Prínos vidíme i v tom,
že na výstave sa zúčastnili členovia ZSF
Spravodajca ZSF
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nielen zo Stredoslovenského kraja, ale aj
z Východného a Západného Slovenska.
25 exponátov a 3 exponáty v expozícii literatúry vystavovalo 17 dospelých
s hodnotením 1 zlatá, 1 VPZ, 7 PZ, 2
S, 9 PS, 8 B. V triede mládeže A bolo 11
vystavovateľov s hodnotením: 6 VS, 4
S a 1 B. V triede mládeže C boli dva exponáty s hodnotením 2 VS. Prínosom sú
postupové exponáty. Menej nás potešila
neúčasť mládežníkov z Oravy a Liptova.
Spolu bolo vystavených 41 exponátov.
Výstava vzhľadom na vhodnú propagačnú činnosť OV získala veľmi hodnotné ceny, umeleckou a finančnou
hodnotou presahovali bežný rámec
výstav. Poďakovanie OV patrí ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR pánovi Ľubomírovi Vážnemu.
• Na palmáre 15.9.2007 odovzdala
cenu ministra riaditeľka odboru
Pošty MDPaT SR Ing. Jarmila Brichtová, cenu dostal JUDr. Otto Gáťa.
• Krásnu cenu primátora mesta odovzdala vedúca oddelenia kultúry
MsÚ Ing. D. Majeríková, cenu prevzala za VPZ JUDr. T. Rapčanová.
• Filatelistický album venoval najlepšiemu mládežníckemu exponátu predseda ZSF Doc.Ing. Ľ. Floch,
PhD., prevzal ho R. Lauko.
• Služobnú celinovú obálku MDPaT
SR 2003 venoval predseda OV
Mgr. Viliam Weiss Ing. Jánovi Maniačekovi st. za PZ exponát.
• Album poštových známok Slovensko 1993-1998 venoval OV P. Bárdovej za VS.
• Reprezentačnú publikáciu mesta
Ružomberok venovalo mesto I. Tvr2008 / 2

•

dému za PZ exponát v kategórii literatúry a MVDr. Dušanovi Kučovi
za PZ medailu.
Umelecký predmet dostala V. Chorvatovičová z triedy mládeže A za VS.

Na záver odovzdal Mgr. J. Mička
kyticu Mgr. V. Weissovi pri príležitosti
jeho životného jubilea 75 rokov.
Vernisáž výstavy 8.9.2007 prebehla
za účasti predsedu ZSF, primátora mesta Ing. Michala Slašťana a Ing. Jozefa
Vangela, CSc. a bohatej účasti iných
návštevníkov. Podobne tomu bolo aj
na Palmáre. Výstavu navštívilo 689
osôb z radov dospelých i mládeže. Aj
Palmáre malo slávnostný rámec, ktoré
sa zúčastnili: gestor výstavy Ing. Jozef
Vangel, CSc., člen Rady ZSF a predseda ZKF, Mgr. Ján Mička, člen Rady
ZSF a predseda Komisie mládeže ZSF,
Ing. Majeríková, vedúca oddelenia
kultúry MsÚ v Ružomberku (odovzdala cenu primátora mesta) a Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru Pošty
MDPaT SR (odovzdala cenu venovanú
ministrom MDPaT SR najlepšiemu
exponátu), PaedDr. Jozef Oško, ktorý
spolu s predsedom OV moderoval celý
priebeh. Prítomní boli ako členovia
OV výstavy, tak aj mládežníci a návštevníci tohto podujatia doplneného
i o kultúrny program.
Po skončení oficiálnej časti mohli
prítomní, ako pred tak i po skončení
programu, využiť prítomnosť pošty v poštovej priehradke s použitím
dvoch príležitostných pečiatok venovaných Kongresu a finále súťaže mládeže a samotnej výstave s možnosťou
zakúpenia si rôznych materiálov, kto-
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ré pripravil OV. Vystavovateľom prítomným na podujatí boli odovzdané
vystavené exponáty a ich hodnotenia
a vydané materiály (katalóg, palmáre,
dopisnica s prítlačou s možnosťou zakúpenia známok, hodnotenie výstavnej jury). Na tento deň bola pripravená aj burza pre návštevníkov výstavy,
členov ZSF a záujemcov v Gymnáziu
sv. Andreja na Námestí A. Hlinku, kde
sa od ranných hodín sústredili tí, ktorí
chceli získať nielen filatelistické, ale aj
numizmatické materiály výmenou alebo kúpou. Tu bolo s prostredím a službami členov KF Ružomberok okolo 50
spokojných záujemcov.
V tento deň bolo dopoludnie využité pre mládež zájazdom do Vlkolínca,
lokality pod patronátom UNESCO,
kde na vlastné oči videli tento živý
skanzen, prostredníctvom dopravy
SAD Ružomberok s minimálnymi
nákladmi. V plne obsadenom dopravnom prostriedku mala mládež veľký
zážitok, pričom väčšina bola na tomto
mieste prvý raz. Pre tunajších školákov bol vydaný a v školách umiestnený leták s informáciami o výstave.
Dopoludňajšie hodiny boli v znamení slávnostného rokovania výboru
ZKF Stredné Slovensko v temer kompletnom obsadení v zasadacej miestnosti prístavby Liptovského múzea.
Rokovanie bolo aj za účasti zástupcov
OV vedeného predsedom Mgr. V. Weissom. Na tomto rokovaní sa diskutovalo
aj o vydanej známke S. Watsona pri
príležitosti pripravovaného podujatia
za účasti filatelie s podujatiami zabezpečovanými členmi KF „100. výročie
černovskej tragédie“. Menovite bola vy-
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zdvihnutá dôležitosť osobnosti na novej známke a jej umiestnení do domu
Andreja Hlinku v Černovej, kde sa
mala konať prehliadka expozície s poštovou priehradkou pošty Ružomberok
a za účasti POFIS-u Bratislava. Od rána
v ZŠ Černová bola pripravovaná burza
filatelistických materiálov s vydanými
obálkami s prítlačou a iné možnosti
pečiatkovania. Burza sa konala v ZŠ
v Černovej od ranných hodín. Nasledovalo uvedenie známky Setona Watsona za účasti generálneho riaditeľa
Pošty, a.s. so sídlom v Banskej Bystrici,
zástupcu MDPaT SR a okresného regionálneho centra v Liptovskom Mikuláši, autora známky a primátora mesta
Ing. M. Slašťana. Prítomní členovia
ZKF zhodnotili kladne realizáciu výstavy s účasťou a predpokladaným nízkym finančným zabezpečením.
Pozitívne výsledky boli i v tom, že
porota výstavy rozpísala na hodnotiace
listy podrobné chyby a nedostatky exponátov a ich dobré stránky v záujme
skvalitnenia exponátov. Nedostatkom
bolo, že s ohľadom na odchod vystavovateľov prítomných na Palmáre, neboli
OV zabezpečené jednotlivé hodnotenia
členmi poroty, hoci títo boli pripravení
podať patričné informácie. Nie všetko
sa vydarí v plnom rozsahu.
Záverom chceme pripomenúť, že
konaním Kongresu a finále súťaže bol
daný priestor ako organizátorom mládeže, tak aj OV v záujme získania nových
poznatkov a zaujímavých miest v Liptove. Poďakovanie patrí všetkým, ako
organizátorom,
spoluorganizátorom
a spomenutým sponzorom, menovite
primátorovi za záštitu tohto podujatia.
Spravodajca ZSF
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Putovná filatelistická výstava
„Odkaz solúnskych bratov a ich žiakov“

J

edným z najvýznamnejších období
nášho slovenského národa i cirkvi
bolo v deviatom storočí po Kr. obdobie
účinkovania solúnskej misie, ktoré je
ešte i dnes stále nedocenené.
V roku 863 prišli vierozvestovia Konštantín a Metod so svojou družinou do
Veľkomoravskej (Veľkoslovanskej) ríše
na pozvanie kniežaťa Rastislava. Solúnski bratia prišli k našim predkom hlásať
evanjelium, radostnú zvesť v ich rodnej
reči. Avšak ich príchod a účinkovanie boli
tiež udalosťou mimoriadneho významu
kultúrneho a politicko-národného a to
nielen pre Slovákov a Moravanov, priamych dedičov ich apoštolského účinkovania, ale aj pre všetky slovanské národy.
Konštantín a Metod založili prvú vysokú školu na Slovensku. Do starej slovenčiny preložili liturgické knihy z gréčtiny i z latinčiny, vybrané časti Sv. Písma
(Evanjeliár a Lekcionár)...vychovali si
žiakov, ktorí pokračovali v ich diele. Najvýznamnejší sú sv. Gorazd, Kliment,
Naum, Angelár a Sáva.
V roku 867 Konštantín a Metod obhájili u pápeža Hadriána II. v Ríme starý
slovenský jazyk a pápež ustanovil tento
starý slovenský jazyk za bohoslužobný,
ako štvrtý na svete – pri hebrejskom, latinskom a gréckom.
Cyrilometodská tradícia sa ako jasná
niť tiahne slovenskými dejinami. Slováci sa znovu a znovu vracali k tomuto
slávnemu obdobiu svojich dejín a z neho
čerpali posilu aj v ťažkých časoch poroby a duchovného zmätku. Odkaz cyrilometodskej tradície je zakotvený aj v preambule ústavy Slovenskej republiky.
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Občianske združenie sv. Gorazda
v Močenku združuje osem obcí z regiónu, a to Močenok, Cabaj-Čápor, Svätoplukovo, Mojmírovce, Štefanovičová,
Veľká Dolina, Poľný Kesov, Rastislavice.
Vedenie o. z. sv. Gorazda s KF 52-46
Močenok a s pomocou Klubu kresťanskej mládeže v Močenku pripravili putovnú filatelistickú výstavu „Odkaz
solúnskych bratov a ich žiakov“, ktorá
postupne navštívi všetky uvedené obce.
Veríme, že výstava zaujme občanov a dostane sa aj do ďalších obcí.
Na výstave sú vystavené exponáty:
„Nitra, pôsobisko Konštantína a Metoda“, „Gorazd“, „Kliment“ od PaedDr. Jozefa Gála z Nitry, „Vďaka Vám sv. Cyril
a Metod“ od MVDr. Milana Šajgalíka
z Nitry a exponát „So sv. Gorazdom za
Kristom“ od Jozefa Kútneho z Močenka.
V predvianočnom týždni, dňa 19.12.
2007 o 18 hod. sme začali našu misiu a to
vernisážou uvedenej filatelistickej výstavy
v základnej škole v Mojmírovciach, ktorú
navštevuje až 450 žiakov. Okrem domácich, na čele so starostkou p. Kováčovou sa
vernisáže zúčastnilo aj vedenie obce Močenok na čele so starostom p. Ing. Borzom.
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Bohatý
B
h ý materiál
iál z vernisáže
i áž nakrútila
k ú il káb
káblová televízia Močenok, ktorý sprostredkovala svojim občanom.
Na požiadanie pedagógov i žiakov
ZŠ v Mojmírovciach, dňa 19.01.2008,
uskutočnil PaedDr. Jozef Gál prednášku
k osobnosti sv. Gorazda i k vystaveným
filatelistickým exponátom.
Druhá naša zastávka s putovnou filatelistickou výstavou bola v Štefanovičovej. Vernisáž sa uskutočnila v dôstojnom
prostredí v zasadacej miestnosti obecného úradu za účasti domácich na čele
s pani starostkou. Približne trojhodinové stretnutie sa nieslo v harmonickej atmosfére pri špeciálnom bylinkovom čaji,
ktorý dodal jeden z účastníkov pekného
večera. Výstava je otvorená pre verejnosť

dva
d týždne. Na požiadanie prichádzame
spolu
s PaedDr. Gálom s cieľom prehĺs
biť
b poznatky k zaujímavej problematike
o sv. Gorazdovi i celej solúnskej misie,
ako
a aj o slovenskej známkovej tvorbe.
Počas vernisáže obdržia účastníci farebné
propagačné materiály o Soche sv.
r
Gorazda
v Močenku, ktorá je už tretí rok
G
s
súčasťou
života obce.
K vyčareniu príjemnej atmosféry na
výstave
a k ľahšiemu preniknutiu ku kov
reňom
solúnskej misie prispieva aj trojr
rozmerný exponát, pekná soška sv. Gorazda, o ktorom sa sv. Metod vyjadril:
„Tento je Vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách a pravoverný
to buď Božia vôľa i Vaša láska, ako i moja.“
Sochu vytvoril sochár Ján Svitek, ktorý žije a tvorí v Nitre.
Toto je náš skromný príspevok s poukázaním, ako filateliou možno šíriť
odkaz solúnskych bratov a ich žiakov
a rozvíjať ho v Európskej únii.
Touto cestou chceme poďakovať Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií a Slovenskej pošte a.s., ktorá nezabúda na toto dôležité obdobie solúnskej
misie tým, že vydala niekoľko emisií.
Jozef Kútny, KF 52-46 Močenok

Výstava
„Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941-1945
v zrkadle poštovo-filatelistických dokumentov“

D

ňa 9. mája 2008 sa uskutočnila vernisáž filatelistickej výstavy „Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941-1945
v zrkadle poštovo-filatelistických dokumentov“ v priestoroch Kultúrneho
a metodického centra OS SR Trenčín.
Výstavu pripravil a realizoval KF
52-19 Trenčín zo zbierky Jozefa Kore-
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ného v rozsahu 23 výstavných plôch za
spolupráce KaMC OS SR Trenčín, Oblastného výboru SZPB Trenčín a Klubu
vojenských veteránov Zväzu vojakov
SR Trenčín.
Expozíciu doplnila grafická tvorba vo
vzťahu k námetu výstavy. Na výstave sa
prezentovala pobočka Slovenskej numizSpravodajca ZSF
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matickej spoločnosti Trenčín výberom vojenských rádov a medailí zo zbierky Františka Jarábka
a rády a vyznamenania veterána
II. svetovej vojny Richarda Kolbana, ako aj ukážka literatúry vo
vzťahu k téme výstavy.
Výstava bola usporiadaná
k 63. výročiu víťazstva nad fašizmom a 45. výročiu založenia
KF 52-19 Trenčín. V úvode vernisáže výstavy si účastníci vypočuli pieseň „Svätá vojna“ od
Alexandrovcov, hlas hlásateľa Jurija Borisoviča Levitana o napadnutí ZSSR fašistických Nemeckom a báseň Andreja
Plávku „Maršal a ruže“ v podaní Iva Velikého. Účastníkov vernisáže pozdravil
riaditeľ KaMC OS SR Trenčín Ing. Milan Ďuriš a predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Ing. Ján Holička. Predseda
KF 52-19 Trenčín Ing. Dominik Slezák
priblížil účastníkom uplynulé obdobie
činnosti klubu od roku 1963 po súčasnosť. Výstavu slovne uviedol kurátor
Jozef Korený. Filatelistické dokumenty
chronologicky približujú udalosti obdobia nástupu fašizmu v Európe, obsadenie
Porýnia, obsadenie Rakúska, Mníchovská dohoda a obsadenie Sudet. Vyhlásenie autonómie Slovenska, vyhlásenie
samostatnosti Slovenska, vytvorenie
Protektorátu Čechy a Morava, Viedenská arbitráž a obsadenie južných oblastí
Slovenska hortyovským Maďarskom.
Nemecký útok proti Poľsku 1.9.1939,
kedy začala II. svetová vojna. Následne
invázia do západnej Európy obsadením
Dánska, Nórska, Holandska, Belgicka
a Francúzska. Potom začala letecká vojna proti Veľkej Británii.
2008 / 2

V ranných hodinách 22. júna 1941
napadlo nacistické Nemecko ZSSR. Obdobie Veľkej vlasteneckej vojny je dokumentované poľnou poštou Červenej
armády a poľnou poštou Wehrmachtu,
celinami a celistvosťami vydanými na
pamiatku bojov o Brestskú pevnosť,
k blokáde Leningradu, bojov o Kyjev,
bitka pod Moskvou, Stalingradská bitka,
bitka o Kaukaz, bitka u Kurska, k oslobodeniu Poľska, Rumunska, Bulharska,
Maďarska a Československa, ako aj
účasť československých vojakov v bojoch
pri Sokolove a Dukle. Časť je venovaná
významným vojenským veliteľom, ako
aj tým, ktorí v rokoch 1941-1945 padli
a bolo im udelené najvyššie vyznamenanie „HRDINA ZSSR“. Záver exponátu
približuje Berlínsku operáciu a kapituláciu fašistického Nemecka, ako aj vydania k jednotlivým výročiam víťazstva vo
Veľkej vlasteneckej vojne.
Záver vernisáže patril opäť hlásateľovi moskovského rozhlasu Levitanovi, ktorý ohlásil kapituláciu fašistického Nemecka. Úplne na záver odznela
pieseň „Pobjedna“ od Alexandrovcov
a prehliadka výstavy.
- Ký -
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Filatelistická výstava
k 90. výročiu vojenskej vzbury Slovákov
príslušníkov 71. pešieho pluku v Kragujevci

V

dňoch 4.-5. júna 2008 sa v Trenčíne
uskutočnili spomienkové podujatia
pri príležitosti 90. výročia vojenskej vzbury Slovákov, príslušníkov Náhradného
práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci,
ktorá vypukla 2. júna 1918 a 8. júna 1918
ich 44 odsúdili na trest smrti a popravili.
Pri vzbure bolo ďalších 5 zastrelených.
Za účasti veľvyslanca Srbska, predsedu
Matice Srbskej, delegácie mesta Kragujevac, predsedu VÚC primátora mesta Trenčín, predstaviteľov OS SR Trenčín a hostí
z francúzskeho mesta Cran-Gevier sa
4.6.2008 uskutočnila slávnosť s kladením

vencov pri pamätníku v kasárni SNP. Nasledovalo otvorenie výstavy „Pod krídlami
orla“, ktorú pripravilo Trenčianske múzeum. V tento deň sa na mestskom cintoríne pri Srbskej kaplnke uskutočnia pietna
spomienka. Večer bol koncert komorného
kvarteta z Kragujevca.
Dňa 5.6.2008 sa uskutočnil seminár
pod názvom „Slovenskí vojaci – príslušníci 71.c.a k. pešieho pluku a Kragujevská vzbura“. Po skončení seminára sa
uskutočnila vernisáž filatelistickej výstavy exponátu „V boji za cisára i na popraviskách“ autora Ondreja Sulu – predsedu
Klubu
filatelistov Melčice-Lieskové, ktorý
K
vzbudil
veľký záujem svojou vysokou
v
historickou
hodnotou. Výstava bola doplh
nená
literatúrou a faleristikou z obdobia
n
1.
1 svetovej vojny 1914-1918 zo zbierky
Františka
Jarábka z Klubu numizmatikov
F
Slovenskej
numizmatickej spoločnosti
S
pri
p KaMC OS SR Trenčín. Pre účastníkov
vernisáže
boli pripravené dva lístky s kav
š
šetom.
Výstava trvala do 17. júna 2008
v priestoroch KaMC OS.
- Ký -

JUBILANT ING. KAROL RIHÁK

V

zácneho životného jubilea – 90. rokov – sa
v týchto dňoch dožíva významný filatelista, vystavovateľ, zberateľ pán Ing. Karol
Rihák z Bratislavy. Narodil sa
12. júna 1918 vo Varíne. Vyštudoval staviteľstvo, v ktorom časom vystriedal rôzne
stavebné profesie a možné
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f
funkcie,
od skromného podnikateľa cez stavbyvedúceho
n
aaž po riaditeľa ústavu vzdellávania. Je dlhoročným člen
nom Klubu filatelistov 51-09
v Bratislave. Neustále sa akttívne venuje filatelii, skoro
k
každú nedeľu sa zúčastňuje
ffilatelistických stretnutí vo
vvýmennom stredisku v BratiSpravodajca ZSF
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slave, kde v dobrej kondícii pestuje svoje
široké filatelistické záujmy a snaženia.
Je dlhoročným členom Sekcie známkových zemí Ruska, v ktorej pôsobil ako
aktívny prispievateľ. Aj zbieranie poštových známok sústredil na známkové
zeme Ruska, kde zo svojich „najlepších
trofejí“ vybudoval výstavné exponáty,
s ktorými sa zúčastňoval na rôznych
výstavách. Zapájal sa i do života zväzu
filatelistov na rôznych úrovniach na Slovensku i v Prahe. Za jeho záslužnú prácu v prospech organizovanej filatelie na
Slovensku bol ocenený v roku 1998 zlatým Čestným odznakom Zväzu slovenských filatelistov, ktorý mu bol udelený
pri príležitosti jeho 80. narodenín. Tak

isto mu bolo udelené Zväzom českých
filatelistov v Prahe vyznamenanie „Za
zásluhy o rozvoj filatelie“. Jeho práca
mala odozvu aj v Moskve a rozhodnutím
predsedu Zväzu filatelistov Ruska generála V. V. Gorbatka mu bolo v roku 2003
udelené ocenenie „Čestná medaila ZFR“
pri príležitosti jeho 85. narodenín.
Milý pán Rihák, dovoľte, aby sme
Vám v mene Rady ZSF ako i v mene celého Zväzu slovenských filatelistov pri
tejto vzácnej príležitosti vyjadrili úprimné poďakovanie a do ďalších rokov Vám
zaželali hlavne veľa pevného zdravia,
spokojnosti, životného optimizmu a filatelistického potešenia.
-re-

STANISLAV HELMEŠ
SEDEMDESIATNIK

N

ie je to po prvý raz, čo sa
na stránkach filatelistickej tlače spomína Stanislav
Helmeš. Je známou osobnosťou v obci filatelistov najmä na
strednom Považí. Jeho filatelistický i občiansky životopis bol
publikovaný napríklad v Martinii v roku 1997, podobne, ako
desiatky ďalších významných
filatelistov z celého Slovenska.
Stanislav Helmeš sa narodil 29. apríla
1938 v Bytči. S filateliou začal tak, že pri
návšteve miestneho farára – dekana Štefana Jančoviča, zbadal list a na ňom šesťblok známok. Zadíval sa na list, najmä na
známky a adresát mu list dal. Pri odliepaní známky poškodil, ale otec mu poradil,
ako so známkami narábať. Tak to začalo.
Zbieral známky Slovenska, postupne anglické a francúzske kolónie. V roku 1960 sa
2008 / 2

stal organizovaným členom,
čo nevidieť, bude polstoročie.
Repertoár zbierok si rozšíril o Československo, Bosnu
a Hercegovinu a ako celoživotný výpravca, naposledy
na železničnej stanici v Bytči, oddych nachádzal práve
pri svojej záľube. Celkom pochopiteľne v námetoch inklinoval „k mašinkám“ nielen
na známkach, ale i v modeloch. Na túto
tému zhotovil exponát. Ďalšie exponáty
vystavuje v teritoriálnej triede – Slovensko 1939-45, Československo a ďalšie. Je
zakladajúci člen Slovenského filatelistického vedeckého spoločenstva a Spoločenstva Sv. Gabriel. Jeho ďalšou záľubou
je operná hudba a v tomto má neuveriteľne bohatú fonotéku s hlasmi najväčších
velikánov operného sveta.
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Stanislav Helmeš vykonáva v KF
v Bytči od roku 1982 funkciu tajomníka
klubu a správcu novinkovej služby. Jeho
pričinením sa v Bytči konali XII., XIX.
a XXIV. Dni filatelie Slovenska v rokoch
1995, 2002 a 2007. V roku 1995 KF v Bytči vydal publikáciu Tradícia Dní filatelie
stredného Slovenska a v roku 2007 k 150.
výročiu pošty v Bytči publikáciu Dejiny
pošty v Bytči a v okolitých obciach. Bol
jedným z organizátorov Prvej výstavy
jednorámových exponátov na Sloven-

sku v roku 2002 v Bytči a ďalších výstav.
Je členom Združenia klubu filatelistov
regiónu stredného Slovenska. Priatelia
z klubu mu prajú pevné zdravie a dlhé
roky potechy zo záľub.
K blahoželaniu sa pripája aj Rada ZSF
a v mene celého Zväzu slovenských filatelistov prajeme milému jubilantovi
hlavne veľa zdravia, šťastia, životného
optimizmu a ešte veľa potešenia z nášho
spoločného koníčka filatelie.

Za Ing. Ottom Bartoňom
*18.4.1943 †21.4.2008

K

rátko
po
dovŕšení
okrúhleho životného
jubilea (65) a po krátkej ťažkej chorobe navždy opustil
rady bratislavských a slovenských filatelistov známy
zberateľ, zväzový činovník
a filatelistický obchodník
Ing. Otto Bartoň. Zbieraniu
poštových známok sa venoval už od ranej mladosti,
vyrástol v známom bratislavskom KMF
pri Dome pionierov. Čoskoro sa začal
venovať funkcionárskej činnosti, v roku
1969 bol zakladajúcim členom ZSF na
zjazde na Sliači. V novo ustanovenej
organizácii slovenských filatelistov prevzal vedenie Komisie mládeže, ktorá
pod jeho taktovkou úspešne organizovala mládežnícku filateliu na domácej
pôde i jej reprezentáciu v zahraničí. Po
mnoho rokov zastával funkcie vo vrcholných orgánoch ZSF i vo federálnom
SČSF, v Komisii porotcov a v Komisii
československých známok. Stál na čele
organizačných výborov početných bra-
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tislavských filatelistických
výstav, najmä mládežníckych (JUNIORFILA) a medzinárodnej SOCFILEX 81.
Ako všestranný a vysoko
erudovaný zväzový porotca
významne prispel k výchove celej generácie najmä
mládežníckych porotcov na
Slovensku. Veľký dôraz kládol na vzdelávanie vedúcich
KMF a tiež vyspelých mládežníckych
zberateľov a za týmto účelom inicioval
vydávanie metodických príručiek. Svoju vystavovateľskú činnosť zameral na
prechodné obdobie ČSR po II. svetovej
vojne a v tejto oblasti sa venoval aj publikačnej činnosti (Bratislavské vydanie,
Partizánske známky, Pošta na Slovensku po oslobodení, Špecializovaný
katalóg čs. známok). Pracovitosť, vytrvalosť, náročnosť najmä voči sebe samému, zmysel pre tímovú prácu v spojení
s nesmierne širokým rozhľadom, priebojnosťou a oduševnením pre vec, to
boli vlastnosti, ktoré využíval pri preSpravodajca ZSF
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sadzovaní nových myšlienok a pracovných postupov v prospech slovenskej
i československej filatelie. Bol nesporne
jednou z najväčších osobností modernej

slovenskej filatelie a v našich mysliach
i srdciach ňou ešte nadlho zostane. Česť
jeho pamiatke!
Miroslav Bachratý

Zomrel Ing. Ladislav Stanko

Ť

ažko sa píšu slová
o smrti človeka, ktorý
bol váš priateľ, vynikajúci
človek a výborný filatelistický partner, ktorý vám nikdy
nepovedal nie, ktorý ochotne vám pomohol riešiť vaše
a to nie len filatelistické
problémy. To platí aj o pánovi Ing. Ladislavovi Stankovi, ktorý nás v posledných
dňoch jari tohto roku opustil vo veku
79 rokov.
Ing. Ladislav Stanko sa narodil 29.
marca 1929. Väčšinu svojho života prežil
v službách železnice, ktorú aj ako filatelista všade propagoval, a naopak, filateliu propagoval medzi svojimi kolegami
železničiarmi. Ako vyzretý filatelista
pôsobil už v klube filatelistov v Košiciach, kde pracoval ako náčelník železničnej stanice. Po odchode do dôchodku
prešiel v roku 1995 do klubu filatelistov
v Poprade. Tu za jeho funkcionárskeho
pôsobenia klub začal veľmi aktívne pracovať hlavne na poli propagácie filatelie
medzi širokou verejnosťou. Organizoval propagačné výstavy a hlavne uvádzania nových slovenských známok do
poštovej prevádzky. Vďaka jeho výborným organizačným schopnostiam bola
inaugurácia známky z emisie Technické pamiatky – Tatranský omnibus,
ktorá bola v Starom Smokovci 30. júna
2004, ako aj jej prezentácia v Poprade
2008 / 2

18. septembra 2004 excelentne zvládnutá a účastníci z týchto akcií si odniesli
veľmi pekné dojmy. Tiež
posvätenie známky z emisie Umenie – Zvestovanie
Pane Márii uskutočnené 28.
novembra 2003 v kostole
sv. Juraja v Spišskej Sobote,
ktoré zorganizoval, vyznelo
veľmi dôstojne a nie len pre
slovenských filatelistov, ale pre filatelistov z celého medzinárodného Spoločenstva sv. Gabriela. Za tieto aktivity
mu bol v roku 2003 udelený strieborný
Čestný odznak ZSF.
Zberateľsky pán Ing. Stanko bol zarytým „Hradčanárom“. Svoj exponát
Hradčian vystavoval aj na filatelistickej
výstave DUNAJFILA ´95. Jeho ďalšou
filatelistickou srdcovou záležitosťou
bol vynikajúci netradičný propagačný
exponát „Slovenská štátnosť“, ktorý aj
keď nespĺňal kritéria pre súťažné filatelistické výstavy, bol detailne a vysoko
odborne spracovaný, no obsahoval veľa,
aj keď veľmi hodnotného nefilatelistického materiálu k danej téme. Ukážky
z neho boli propagačne vystavované.
Podtatranská filatelia stratila odchodom pána Ing. Ladislava Stanka nenahraditeľnú osobnosť. Spomienky na
neho ostanú vždy v našich mysliach.
Česť jeho pamiatke!
Ing. Zdeněk Baliga
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INZERCIA

SUBSKRIBCIA
NA POŠTOVÝ LÍSTOK S PRÍTLAČOU

R

ada ZSF na svojom zasadnutí 14.6.
2008 schválila vydanie prítlače na
poštový lístok (148 CDV 148/07) pri príležitosti Svetovej výstavy poštových známok EFIRO 2008 a 70. Kongresu FIP, ktoré sa uskutočnia v Bukurešti v júni t.r..
Organizačný výbor EFIRO 2008 poskytol ZSF právo použiť logo výstavy na
tomto lístku. Lístok bol zhotovený v náklade 200 kusov pre propagačné účely ZSF
a Slovenskej pošty a.s. s anglickým textom na rubovej strane lístka. Cieľom textu je deklarovanie ochoty spolupráce ZSF
s členskými zväzmi FIP a propagácia slovenských poštových známok. Lístok bude
poskytnutý komisárom a porotcom výstavy, delegátom a hosťom FIP kongresu.
Autorom prítlače je Ľubomír Floch,
grafickú úpravu urobil Jaroslav Šleboda
z grafického štúdia JADRO v Kežmarku.
Stredisko novinkovej služby ZSF ponúka záujemcom z KF možnosť zakúpiť
si tento lístok bez tlače rubovej strany za
nadobúdaciu cenu 25 Sk za kus. Členovia
ZSF si môžu objednať lístky prostredníc-

tvom správcov novinkovej
k
služby
l b svojho
h
klubu na adrese: Stredisko novinkovej
služby ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1. Záväzné objednávky zasielajte do
5.9.2008. Po tomto termíne bude urobená
uzávierka subskribcie a vytlačený bude
len objednaný náklad. Lístky budú distribuované na dobierku so zásielkou emisie
K. Plicka, spoločného vydania s ČR, ktorá
bude vydaná 13.9.2008. Po dohode bude
možné prevziať si lístky i osobne na sekretariáte ZSF. Lístok je zobrazený na obrázku a na webovej stránke ZSF (www.
zsf.chtf.stuba.sk).
(jlf)

INZERCIA ZSF
• 57 ročný japonský filatelista zbierajúci známky už 45 rokov hľadá partnera
na výmenu nepečiatkovaných známok Slovenska z tohto obdobia. Ponúka japonské známky z posledných
30-tich rokov. Dr. Kaori Sakuraya
MD, Kaisei hospital 16-27. S-2. W-23.,
Obihiro, 080-2473, Japan.
• Klub filatelistov v Poprade pozýva zberateľov na Podtatranskú filatelistickú
výmennú schôdzku, ktorá sa koná
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v sobotu 23. augusta 2008 v čase od
7.00 do 12.00 hod. v priestoroch Strednej združenej školy na Okružnej ulici
v Poprade. Kontakt: J. Rančák, Štúrova 5, 058 01 Poprad, tel.: 0907949956.
Ubytovanie zabezpečené. Ostatné
zberateľské odbory vítané.
• Záujemcovia o zbieranie, výmenu,
predaj kolkov a listín s kolkami ozvite sa prosím na adresu: Dušan Evinic
Poľská 4, 040 01 Košice.
Spravodajca ZSF

Známková tvorba Slovenskej republiky 2008 - II. štvrťrok

Skokanka do diaľky, tvár čínskeho terakotového vojaka

Humorná symbolická kresba

422
21 Sk viacfarebná ......................21,422 PL (136x118 mm).................................. 168,422 FDC .....................................................40,422 NL
.....................................................24,Poznámka
Vzhľadom k spôsobu zúbkovania sa v rovnakom
pomere vyskytujú dva varianty zúbkovania:
- ľavý okraj nie je úplne prezúbkovaný, ostatné tri
okraje sú úplne prezúbkované,
- pravý okraj nie je úplne prezúbkovaný, ostatné
tri okraje sú úplne prezúbkované.

2008, 29. 5. * Známka deťom – Pavol
Dobšinský * príležitostná známka * N:
P. Uchnár, R: V. Ondrejička * OTr+HT
PTC, Praha * PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier FLA * RZ 11 1/4 : 11 1/2 * FDC N: P.
Uchnár, OF TAB * náklad 10 mil.

424
25 Sk viacfarebná ......................25,424 FDC .....................................................44,-

2008, 6. 6. * Paralympijské hry Peking
2008 * príležitostná známka * N: I. Piačka * OF PTC, Praha * PL: 50 ZP, TF: ? PL
* papier FLA * HZ 11 3/4 : 11 1/4 * FDC N:
I. Piačka, R: , OTp TAB * náklad 500 tis.

Symbolická kresba paralympijského behu, čínsky múr

425
30 Sk viacfarebná ......................30,425 FDC ..................................................... 49,425 PaL .....................................................45,-

2008, 30. 6. * Nálezy z Bojnej – Nitrafila
2008 * príležitostná známka * N: I. Benca,
R: F. Horniak * OTp+OF PTC, Praha * PL:
3 ZP + 3 K, TF: ? PL * papier ? * RZ 11 3/4 *
FDC N: I. Benca, R: F. Horniak, OTp TAB
* náklad 100 tis. (33,333 tis. PL)
Archeologické nálezy z Bojnej, kupóny A, B, C

Rozprávkový drak

426 33 Sk viacfarebná .........33,426 PL ( x mm) ..................... 99,426 FDC ............................ 52,-

423
T2 50g (10 Sk) viacfarebná .........10,423 FDC ..................................................... 29,423 CM .....................................................21,423 ZZ
................................................... 100,-

2008, 4. 6. * Olympijské hry Peking 2008
* príležitostná známka * N: I. Piačka *
OF PTC, Praha * PL: 50 ZP, TF: ? PL *
papier FLA * HZ 11 3/4 : 11 1/4 * FDC N:
I. Piačka, OF TAB * náklad 500 tis.

426
426
426
426
426
426

426 KĽ A ............................ 33,426 KH A ............................ 33,426 KP B ............................ 33,KH B .....................................................33,KP C .....................................................33,KĽ C .....................................................33,KD C .....................................................33,KĽ A + zn. + KP B ...................................33,spojka zn. + C + zn. ................................66,-

