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Známková tvorba Slovenskej republiky 2008 - IV. štvrťrok

2008, 9. 10. * Drevený kostolík Hervar-
tov, Drevený kostolík Dobroslava (Krá-

sy našej vlasti) * príležitostné známky 

* N: K. Felix, R: F. Horniak * OTp+OF 

PTC, Praha * PL: 2 x ( 2 ZP + 1 K), TF: 1 

PL * papier FLA * RZ 11 3/
4
 * FDC N: K. 

Felix, R: F. Horniak, OTp TAB * nákla-

dy: po 100 tis.  (50 tis. PL)

2008, 23. 10. * Orchidey (Ochrana prí-

rody) * príležitostné známky * N: V. 

Machaj, R: M. Činovský * OTr+HT PTC, 

Praha * PL: 50 ZP, TF: 2 PL * papier FLA 

* RZ 11 3/
4
 : 11 1/

4
 * FDC N: V. Machaj, 

R: M. Činovský, OTp+OF TAB * nákla-

dy: 431 – 1,2 mil., 432 – 2 mil.

Hervartov

Dobroslava; Ka: Ladomírová; Kb: Príkra; stred PL: 
Hunkovce

429 T1 100g (18 Sk) viacfarebná ..18,- Sk 
430 T1 100g (18 Sk) viacfarebná ..18,- Sk 
429-430 PL (109 x 165 mm) ....................... 72,-Sk 

429 FDC  ................................................ 37,- Sk

430 FDC  ................................................ 37,- Sk

429 NL  ................................................24,- Sk

430 NL  ................................................24,- Sk

429 KP (Ka) .........................................18,- Sk

429 KĽ (Kb) .........................................18,- Sk

430 KP (Kb) .........................................18,- Sk

430 KĽ (Ka) .........................................18,- Sk

429-430 S (Ka) ...........................................36,- Sk

430-429 S (Kb) ..........................................36,- Sk

Usporiadanie kupónov v UTL je vyobrazené na ti-

tulnej strane Spravodajcu ZSF 2008(2).

Črievičník papučkovitý (Cypripedium calceolus l.)

Hmyzovník včelovitý (Ophrys apyfera Huds.)

431 T2 100g (14 Sk) viacfarebná ..14,- Sk  
432 T2 500g (15 Sk) viacfarebná ..15,- Sk  
431 FDC  ................................................33,- Sk

432 FDC  ................................................34,- Sk

431 CM  ................................................25,- Sk

432 CM  ................................................26,- Sk

2008, 13. 11. * Vianoce 2008 * príleži-

tostná známka * GÚ: R. Hanečková * 

OF PTC, Praha * PL: 50 ZP, TF: ? PL * 

papier FLA * HZ 11 1/
4
 : 11 3/

4
 * FDC 

N+R: A. Feke, NP: R. Hanečková, OTp 

TAB * náklad 4 mil.

Svätá rodina, neznámy flámsky maliar, 16. stor.
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ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
ani sme sa nenazdali, a už zno-

vu sa chystáme na najkrajšie 

sviatky roka, na Vianoce, a na 

rozlúčku so starým rokom. 

Tento rok sa budeme lúčiť aj 

s korunovou menou, ktorá na 

našom území vládla takmer 

117 rokov. Jej nástupkyňu 

euromenu sme sa Vám počas 

tohto roku snažili predstaviť 

v rubrike EURO. Jej zavede-

Na prelome rokov
sky pokryť celý filatelis-

tický život na Slovensku, 

a budeme Vám prinášať 

z regiónov nie len správy 

o podujatiach, ktoré sa tam 

konali, ale aj pozvania na 

filatelistické akcie, ktoré 

v jednotlivých regiónoch 

sú pripravované.

Ťažkou úlohou pre nás 

ostáva získanie vhodného, 

odborne zdatného, kandi-
ním táto rubrika splynie spolu s rubri-

kou Slovenská známka.

Už o pár dní otvoríme nový kalendár 

s nápisom 2009 a začneme bilancovať, 

aký bol rok 2008 a čo nám priniesol. 

Nie, my nechceme hodnotiť nášho Spra-

vodajcu, o to požiadame Vás a snáď aj 

odbornú porotu na filatelistických výs-

tavách, kde by sme ho chceli vystavovať 

v triede literatúry.

Keď sa zamýšľame nad ďalším ob-

sahom a smerovaním nášho periodika, 

veľmi radi by sme uvítali Váš názor 

a Vaše podnety, ktoré by nám určite 

ukázali ešte lepšiu cestu pre naše na-

predovanie. Forma nášho Spravodajcu 

podľa redakčnej rady aj Rady ZSF, ktorá 

zasadala 6. decembra 2008, má byť rov-

naká ako doteraz, periodikum má slú-

žiť na informovanie filatelistov o dianí 

v ZSF, jeho aktivitách a poriadaných 

akciách.

Na ostatnej redakčnej rade sme vy-

brali aj ďalšieho člena redakčnej rady 

Spravodajcu, pána Jozefa Koreného 

z Trenčína, ktorého do tejto funkcie 

schválila Rada ZSF. Veríme, že v tomto 

kolektíve sa nám bude dariť spravodaj-

dáta na vedenie rubriky Slovenská znám-

ka. Veríme, že sa nám to čoskoro podarí.

Aj pri zostavovaní dnešného čísla 

sme sa museli trochu potrápiť, ale aj tak 

sa nám nepodarilo umiestniť v rozsahu 

nášho periodika všetky články, ktoré 

máme. Žiaľ nevošiel nám ani hodnotiaci 

článok o vynikajúcej filatelistickej akcii 

Dňoch filatelie v Banskej Bystrici. Ne-

chceli sme ho ani krátiť ani deliť, aby ne-

stratil vypovedaciu hodnotu, a tak Vám 

ho prinesieme v budúcom čísle v plnej 

verzii. V prílohe tohto čísla ponúkame 

najmä vystavovateľom časť platných výs-

tavných poriadkov. V tejto edícii chceme 

aj v budúcnosti pokračovať.

Veríme, že Vás aj toto naše nové čís-

lo zaujme a jeho čítanie Vám spríjemní 

sviatočné chvíle.

Milí čitatelia, dovoľte mi, aby som 

Vám v mene celej redakčnej rady a re-

dakcie Spravodajcu poprial šťastné 

a veselé prežitie vianočných sviatkov, 

veľa šťastia, zdravia, rodinnej a pra-

covnej pohody v novom roku a prežitie 

mnohých krásnych chvíľ pri našej záľu-

be – filatelii.

Ing. Zdeněk Baliga, vedúci redaktor
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STRANA PREDSEDU

Ani sme sa nenazdali a už 

tu máme koniec roka 

a tým sme aj o rok starší. 

Odišli od nás do filatelistic-

kého neba ďalší naši priatelia 

a je nás opäť o niečo menej. 

Nová slovenská mena a nové 

slovenské poštové známky 

pravdepodobne prinesú nové 

zmeny aj v členskej základni 

ZSF.

Vážení členovia ZSF
roku neobyčajnou veľ-

kosťou prispela k spoluprá-

ci a podpore aktivít v pros-

pech nášho zväzu. Prajem 

si, aby aj v budúcnosti naše 

vzťahy so Slovenskou poš-

tou, a.s. napredovali k spo-

kojnosti oboch partnerov. 

Zmluva o spolupráci na rok 

2009 so Slovenskou poštou, 

a.s. nám dáva ďalšie mož-

nosti prezentácie našich členov a nášho 

zväzu. Touto cestou sa chcem poďako-

vať Slovenskej pošte, a.s. za veľmi dobrú 

spoluprácu v tomto roku a najmä za pod-

poru mládežníckej filatelie. Teším sa na 

ďalšiu spoluprácu.

Chcem sa tiež poďakovať všetkým 

funkcionárom a členom ZSF za ich vy-

konanú prácu v prospech našich členov, 

vys tavovateľom za ich neúnavnú prá-

cu pri tvorbe exponátov. Prajem Vám 

všetkým šťastné a veselé prežitie Vianoč-

ných sviatkov, veľa zdravia a úspechov 

v novom pre nás jubilejnom roku 2009.

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF

Rada ZSF na svojom decembrovom 

zasadnutí schválila Smernicu pre od-

meňovanie porotcov a konzultantov 

filatelistických výstav. Taktiež schválila 

na základe uznesenia s posledného Val-

ného zhromaždenia ZSF komisiu pre 

prípravu novelizácie Stanov ZSF a Vo-

lebného poriadku ZSF. Žiadam všetkých 

členov ZSF, aby svoje pripomienky na 

zosúladenie Stanov ZSF s Volebným po-

riadok ZSF zasielali na sekretariát ZSF.

Budúci rok bude pre nás filatelistov 

jubilejný keď oslávime 40 rokov od vzni-

ku nášho zväzu Národnou filatelistickou 

výstavou SLOVENSKO 2009. Rada ZSF 

spolu s organizačným výborom výstavy 

a Slovenskou poštou, a.s. pripravuje bo-

hatý program pre všetkých členov ZSF.

Neviem si predstaviť zväz bez spolu-

práce Slovenskej pošty, a.s., ktorá tohto 

Viete že...

Prvá slovenská eurová známka bude vydaná 1. januára 2009. V tento deň sa známka 

bude dať kúpiť len budove Pofisu na námestí Slobody 27 (oproti fakulte architek-

túry) v Bratislave, kde bude vytvorená príležitostná poštová priehradka. Akcia predaja 

prvej slovenskej eurovej známky bude prebiehať v čase od 13 do 16 hodiny. Filatelisti, 

ako aj široká verejnosť, si prídu na svoje. Na známky a filatelistické produkty vydané 

k tejto emisii bude používaná aj príležitostná poštová pečiatka a nebude chýbať ani 

autogramiáda autora tejto známky. A preto nechýbajte na tejto akcii ani Vy!
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DOKUMENTY ZSF

A) BERIE NA VEDOMIE
1) Správu o činnosti komisie PH a AF.

2) Menovanie zástupcu za národného 

komisára Zväzu ruských filatelistov 

JUDr. Vladimíra Priputena na výsta-

vu SLOVENSKO 2009.

3) Menovanie zástupcu Zväzu ra-

kúskych filatelistov pre výstavu 

SLOVENSKO 2009.

4) Zaplatenie členských príspevkov za 

rok 2008 a platenie členských prís-

pevkov na rok 2009.

5) Plnenie rozpočtu ZSF za rok 2008.

6) Prvý návrh rozpočtu ZSF na rok 

2009.

7) Informáciu o zasadnutí redakčnej 

rady Spravodajcu ZSF.

B) SCHVAĽUJE
1) Zmluvu o spolupráci so SP, a.s..

2) Obchodnú zmluvu so SP, a.s.

3) Usporiadanie 27. Dní filatelie v Ru-

žomberku.

4) Návrh na udelenie medaile FEPA za 

publikačnú činnosť RSDr. Ondrejo-

vi Földešovi.

5) Pána Jozefa Koreného do redakčnej 

rady Spravodajcu ZSF.

6) Komisiu pre novelizáciu Stanov ZSF 

a Volebného poriadku ZSF v zložení:

 - predseda komisie: Miroslav Ňaršík

 - členovia: JUDr. Jozef Sobihard, 

JUDr. Otto Gáťa, MUDr. Peter 

Osuský, Ing. Ján Fratrič, RNDr. Voj-

tech Jankovič, Jozef Korený, Dušan 

Evinic, Ladislav Hölc.

UZNESENIE
zo VI. zasadnutia Rady ZSF

konaného dňa 6. decembra 2008 v Bratislave
7) Do rozpočtu ZSF na rok 2009 sumu 

4.000,- € na výstavu SLOVENSKO 

2009.

8) Zasadnutia Rady ZSF v r. 2009: 7. mar-

ca, 13. júna, 5. septembra a 5. dec.

9) Vyplatenie Vianočnej odmeny ta-

jomníčke Ivetke Valaškovej, pra-

covníčke novinkovej služby Betke 

Köglerovej a hospodárovi ZSF Jáno-

vi Moravčíkovi po 1.000,- Sk.

10) Udelenie ČO ZSF:

Zlatý ČO ZSF
 • Ing. Libor Chrást, predseda pred-

stavenstva a GR SP, a.s.

 • Ing. Michal Slašťan, primátor mes-

ta Ružomberok

 • Július Fekete KF 52-25 Galanta

 • Ing. Radvan Vaca, KF 52-44 Senica

Strieborný ČO ZSF
 • Ing. Viliam Löffler, riaditeľ RPS Ži-

lina

 • Ing. Marián Kellner, Spišská Nová 

Ves, nečlen ZSF, podporovateľ ZSF

 • Rudolf Grivalský, Spišká nová Ves, 

nečlen ZSF, podporovateľ ZSF.

C) UKLADÁ
1) Napísať listy KF ohľadne preverenia 

záloh na novinkovú službu.

 Zodpovedný: tajomník ZSF

 Termín: 31.12.2008

2) Uverejniť v 4. čísle Spravodajcu ZSF 

2008 Smernice pre odmeňovanie čle-

nov a konzultantov výstavných porôt.

 Zodpovedný: Ing. Zdeněk Baliga

 Termín: 18.12.2008
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DOKUMENTY ZSF

3) Predložiť návrh výstavnej poroty na 

výstavu SLOVENSKO 2009.

 Zodpovedný: Ing. Mirko Bachratý

 Termín: 28.2.2009

4) Národným komisárom na filate-

listických výstavách kontaktovať 

zahraničných účastníkov výstav na 

SP, a.s. pre komerčné aktivity.

 Zodpovední: národní komisári

 Termín: trvalý

5) Národným komisárom napísať dva 

články o príprave výstavy a jej vy-

hodnotení do Spravodajcu ZSF.

 Zodpovední: národní komisári

 Termín: trvalý

6) Tajomníčke ZSF napísať list primá-

torovi mesta Ružomberok o schvá-

lení usporiadania 27. Dní filatelie 

v Ružomberku.

 Zodpovedný: tajomník ZSF

 Termín: ihneď

7) Predsedom odborných komisií je-

denkrát do roka napísať článok do 

Spravodajcu ZSF o ich činnosti.

 Zodpovední: predsedovia odborných 

komisií ZSF.

 Termín: podľa textu

8) Podpredsedovi ZSF Doc. Ľubomírovi 

Flochovi vypracovať a odoslať návrh 

na udelenie ocenenia FEPA za Kata-

lóg Slovenských známok a celín 1939-

1945 pre RNDr. Ondreja Földeša.

 Zodpovedný: Doc. Ľubomír Floch

 Termín: ihneď

9) Vypracovať Projekt na Spravodajcu 

ZSF na rok 2009.

 Zodpovedný: Ing. Zdeněk Baliga

 Termín: 28.2.2009

10) Odborným komisiám a KF ZSF zas-

lať pripomienky k Výstavnému po-

riadku ZSF.

 Zodpovední: podľa textu

 Termín: 31.1.2009

11) Pripraviť Projekt pre V4 na Grant V4 

pre výstavu SLOVENSKO 2009.

 Zodpovedný: Doc. Ľubomír Floch

 Termín: 10.1.2009

12) Požiadať KF ZSF o zoznam členov 

ZSF, ktorí sú organizovaní v ZSF 

40 rokov (čiže v roku 1969) a zaslať 

zoznam na sekretariát ZSF pre ude-

lenie Diplomu.

 Zodpovední: tajomník ZSF a KF ZSF

 Termín: 31.1.2009

13) Hospodárovi ZSF pripraviť rozpočet 

ZSF na rok 2009.

 Zodpovedný: hospodár ZSF

 Termín: 20.2.2009

14) Hospodárovi a tajomníkovi ZSF vy-

pracovať finančnú uzávierku roku 

2008 bez členských príspevkov na 

rok 2009 a príspevku na Spravodaj-

cu ZSF na rok 2009.

 Zodpovední: hospodár a tajomník 

ZSF

 Termín: 15.2.2009

15) Členom Rady ZSF pripraviť návrh 

rozpočtu ZSF na rok 2009.

 Zodpovední: podľa textu

 Termín: 28.2.2009

16) Napísať listy OV výstav SLOVO-

LYMFILA 2008 a TIRNAVIA 2008 

o náhrade škody za rozbité sklá.

 Zodpovedný: predseda ZSF

 Termín: 31.12.2008

D) ŽIADA
1) Kontrolnú a revíznu komisiu ZSF 

o preškolenie hospodárov ZKF ZSF 

z finančnej agendy.
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DOKUMENTY ZSF

Čl.1.
Členom výstavnej poroty (ďalej VP) 

pre účely tejto smernice je porotca, kan-

didát alebo ašpirant na porotcu, ktorý 

je zapísaný v zozname porotcov Zvä-

zu slovenských filatelistov (ďalej ZSF) 

a ktorý bol za člena poroty danej výsta-

vy menovaný radou ZSF. Za člena VP 

sa pre účely tejto smernice považuje aj 

menovaný člen-pozorovateľ výstavnej 

poroty. Členom výstavnej poroty môže 

byť aj porotca iného národného zväzu, 

ktorý sa zúčastňuje práce poroty na zá-

klade dohody medzi ZSF a príslušným 

národným zväzom. (čl. 31.3,31.4 Výs-

tavného poriadku ZSF).

Čl. 2.

Konzultantom VP je Radou ZSF vy-

menovaný porotca podľa čl. 31.5 Výs-

tavného poriadku ZSF.

Čl. 3.
Dokladom o vymenovaní predsedu, 

tajomníka, člena, člena-pozorovateľa 

a konzultanta VP je menovací dekrét, 

ktorý vystaví tajomník ZSF na základe 

rozhodnutia Rady ZSF. Člen, člen-pozo-

rovateľ a konzultant VP je povinný na 

vyžiadanie predložiť menovací dekrét 

organizačnému výboru (ďalej OV) výs-

tavy.

Čl. 4.
Člen VP a konzultant VP má nárok 

na odmenu za prácu v porote (čl. 31.9 

Výstavného poriadku ZSF) vo výške 

podľa čl. 5 tejto Smernice. Za prácu v po-

rote sa považujú všetky činnosti, súvi-

siace s hodnotením exponátov, príprav-

né práce a administratívne spracovanie 

výsledkov hodnotenia exponátov a do-

kumentov VP. Práca VP začína prvou 

schôdzkou VP a končí odovzdaním pro-

tokolu VP funkcionárom OV výstavy.

Čl. 5.
5.1. Výška dennej odmeny (pred zda-

nením) členom poroty a konzultantom 

sa ustanovuje takto (v euro) (pozri tab.):

5.2. Ak práca VP vo dvoch po sebe 

nasledujúcich dňoch nepresiahne 15 

hodín, výška odmeny za 2. deň práce za 

znižuje na 50 %.

Smernica
pre odmeňovanie členov a konzultantov 

výstavných porôt na výstavách poriadaných 
Zväzom slovenských filatelistov

Kategória výstavy

III.stupeň II.stupeň I.stupeň

Predseda VP 17.- 24.- 34.-

Tajomník VP 14.- 19.- 27.-

Člen VP  10.- 14.- 17.-

Člen-pozorovateľ 5.- 7.- 9.-

Konzultant 10.- 14.- 17.-
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EURO

Čl. 6.
Odmenu členom poroty a konzultanto-

vi vypláca OV výstavy z rozpočtu výstavy. 

Vyplatenie odmeny sa musí uskutočniť 

po odovzdaní protokolu VP predsedovi 

alebo tajomníkovi OV výstavy.

Čl. 7.
Predseda VP môže v prípade, ak sa 

nedostaví niektorý člen poroty, preroz-

deliť odmenu tohoto porotcu ostatným 

porotcom, pričom zohľadní ich podiel 

na prácach vykonaných za chýbajúceho 

člena VP. Záznam o prerozdelení odme-

ny uvedie v protokole o práci VP.

Čl. 8.
Predseda VP je oprávnený krátiť výš-

ku odmeny člena VP (čl. 34.5 Výstavného 

poriadku ZSF), ak sa člen VP nezúčast-

nil práce VP po celú dobu činnosti VP, 

alebo ak hrubým spôsobom zanedbával 

svoje povinnosti, stanovené Výstavným 

poriadkom ZSF. Zdôvodnenie krátenia 

odmeny uvedie v správe o práci VP.

Čl. 9.
Odmeňovanie porotcov na medziná-

rodných výstavách, poriadaných ZSF, 

sa riadi ustanoveniami patronátnych 

medzinárodných organizácií (FEPA, 

FIP) alebo dohodou so zahraničnými 

národnými zväzmi, participujúcimi na 

výstave.

Čl. 10.
Túto smernicu prerokovala a schváli-

la Rada ZSF dňa 6.12.2008.

Táto smernica nadobúda účinnosť 

dňom 1.1.2009.

Euro na Slovensku
- oživenie alebo súmrak filatelie?

Termín 1.1.2009 sa nezadržateľne blí-

ži. EURO je už priamo pred našimi 

dverami. A s ním zavenie euromeny na 

Slovensku. Čo to bude znamenať pre 

slovenskú organizovanú filateliu? Ako 

ovpyvní zavedenie tejto meny naše 

zberateľstvo a osobitne filatelistickú 

mládež? Bude to znamenať priaznivé 

ovplyvnenie nášho koníčka alebo pre-

vážia skeptické hlasy, ktoré sa v ne-

dávnom čase objavovali v súvislosti 

s možnými postupnými úpravami cien, 

služieb a tovarov, aby sme sa ich výš-

kou priblížili ostatnej Európe...? Ako 

sa organizátori filatelistického života, 

činovníci a funkcionári klubov pripra-

vili na túto, nepochybne veľkú zmenu 

v zberateľskej oblasti? Sú (sme) vôbec 

dostatočne na ňu pripravení?

Počul som od niektorých filatelistov, 

že uvažujú o tom ako rokom 2008, teda 

skončením korunovej meny na sloven-

ských poštových známkach, skončia 

aj so zberateľstvom. Ukončia tak zbie-

ranie slovenských známok (do ktorých 

investovali počas posledných 15 rokov 

nemalé prostriedky), ako uzatvorenie 

nielen jednej, tej poslednej etapy sa-

mostatného Slovenska, ale aj tých pred-

chádzajúcich zberateľských rokov. Proti 

tomu v zásade nemožno mať námietok, 

je to osobná vec každého zberateľa a vo 

filatelii to nie je nič nové.

Na druhej strane je tu možnosť 

osloviť potenciálne nových zberate-

ľov, aby začali so zbieraním poštových 

známok v tejto etape, od započatia eu-

romeny.
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Aj keď nemožno mecha-

nicky porovnávať jednotlivé 

historické obdobia, v našej 

nedávnej (česko)-slovenskej 

filatelii to podobne bolo napr. 

v rokoch 1939, 1945, 1953, 1960 

alebo naposledy koncom roka 

1992. Každá historická zmena 

v dejinách krajiny našla väčši-

nou odraz aj v poštovej oblasti 

a preto môže mať pochopiteľne 

vený konverzným kurzom 

a ako sa sľubuje na všetkých 

frontoch a ako je dané záko-

nom, nikto na ničom tratiť 

nebude a to je rozdiel oproti 

situácii pred 55 rokmi, keď 

vraj mnoho ľudí prišlo o svo-

je úspory.

Nárast poštových poplat-

kov a nominálov známok 

je ale, zdá sa, že trvalým ja-

následok aj ovplyvnenie vo filatelii. Tvr-

dím, že takáto zmena, ak aj nemusí mať 

vyslovene pozitívny dopad na zberateľ-

stvo, tak ho má prinajmenšom v tom, že 

prináša mnoho zaujímavostí a zvláštnos-

tí, ktoré sa však zhodnotia až rokmi. His-

tória takému názoru dáva za pravdu, veď 

si len napr. uvedomme, aké prekvapenia 

a koľko zaujímavostí ešte stále prinášajú 

poštové a filatelistické dokumenty napr. 

z obdobia menovej reformy v r. 1953.

Rozhodnutie ukončiť organizované 

zberateľstvo, resp. členstvo v zberateľ-

skej organizácii nemusí byť práve pria-

mym dôsledkom toho, že sa na znám-

kach objaví namiesto Sk symbol eura. 

Viacerí členovia sa obávajú postupného 

rastu nominálov známok, alebo zvy-

šovania poštovného za služby. Filate-

listi uvádzajú ako negatívny príklad 

aj známky spoločných vydaní v našej 

mene a v druhej príslušnej krajine s ich 

nominálmi v náš zberateľský nepros-

pech, alebo niektoré vysoké hodnoty 

avizovaných eurových známok, ktorým 

v niektorých prípadoch nezodpovedajú 

súčasné poštové služby.

Nemožno síce porovnávať automatic-

ky, ale keď v roku menovej reformy sa 

prepočítavalo v pomere 1: 5 a 1:50, teraz 

pôjde o pomer (približne) 1:30 stano-

vom. Stačí porovnať nominálne hodnoty 

známok, odrážajúce výšku poštovného 

spred 10, 20, 50 alebo viac rokov a zistiť 

reálne priemerné mzdy z uvedeného ob-

dobia. Toto porovnanie by v súčasnosti 

nemalo viesť v neprospech rozhodnutia 

o členstve v ZSF a o opustení zberateľ-

ského koníčka a jeho ponechaní osudu. 

Teraz sa k tomu pridružuje aj zákonitý 

rast členského príspevku v organizácii 

(je odrazom inflácie alebo predvídanej 

finančnej krízy?) a obavy zo zaostáva-

nia rastu príjmov (a najmä dôchodkov) 

za cenami tovarov.

Ak by sme aj uznali oprávnenosť vy-

sokých finančných nárokov filatelie, stá-

le zostáva veľká možnosť filatelistického 

„vyžitia“ vo zvolenom námete, v takej 

oblasti, ktorá bude menej náročná na 

peniaze a pritom prinesie zberateľovi 

mnoho potešenia a uspokojenia v tejto 

záľube. Môžeme oživiť myšlienku „mo-

dernej“ filatelie zberateľstvom známok 

vydávaných v posledných 2-3 desať-

ročiach. I keď filatelistickí odborníci 

a naša filatelistická špička bude možno 

hovoriť o „normálnosti“ takého vývoja, 

najmä v súvislosti s cenami-hodnotami 

známok (napr. v potrebe ich zaradenia 

do exponátov, aby zvýšili ich kvalitu) 

alebo s cenovým záznamom niektorých 
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zvláštností v katalógoch, pre naprostú 

väčšinu zberateľov ostane stredná alebo 

nižšia hodnotová oblasť materiálov tvo-

riacich základ, alebo pocit uspokojenia 

zo zbierania vydavateľsky bežných zná-

mok. A to bez náhaňania sa za aukčnými 

položkami s tromi alebo aj viac nulami.

A platí to aj pre mládež. Nesplnia svo-

je poslanie námetovo pekné, tematicky 

príťažlivé známky, ak budú drahé, ako 

ich nesplnili žiadne známky so zvie-

ratkami alebo kvetinkami, ak stáli 20-

30 korún. Ale môžeme sa snažiť získať 

mládež zvýšením ich záujmu na lacných 

známkach zo skartu, na objavovaní zau-

jímavostí známok, na poštových pečiat-

kach, na odtlačkoch výplatných strojov, 

na poštových lístkoch atď., ktorých zbie-

ranie je stále medzi filatelistami zahale-

né nezáujmom ale aj rúškom tajomstva, 

ktoré sme zatiaľ ešte všetci neodhalili.

Viem, že jeden príspevok, ktorý bol 

vari viac zameraný ekonomicky ako 

filatelisticky, nemusí ovplyvniť mysle-

nie a konanie mojich kolegov filatelis-

tov. Ak prinúti v tomto rozhodujúcom 

čase k malému zamysleniu a následne 

k správnemu rozhodnutiu, tak svoj účel 

napísania splnil.

Mgr. Ján Mička

WIPA 08 je za nami

Tradícia Medzinárodných výstav poš-

tových známok WIPA, ako znie ich 

zažitý názov, pokračovala v tomto roku 

už piatou v poradí, po predchádzajúcich 

ročníkoch 1933, 1965, 1981 a 2000. Ani 

tentoraz nezostala WIPA nič dlžná svo-

jej povesti špičkového filatelistického 

podujatia a to nielen pokiaľ sa týka poč-

tu a kvality vystavených exponátov, ale 

aj organizačného zabezpečenia a „genia 

loci“. Organizátor výstavy – rakúsky 

zväz filatelistov (VÖPh) - s výdatnou 

podporou rakúskej pošty a pod patro-

nátom FEPA a s uznaním FIP pripravil 

v dňoch 18.- 21. septembra vo vieden-

skom Austria Centre (10 000 m2 výs-

tavnej plochy) filatelistický koncert, 

odohrávajúci sa na 2800 rámoch a vo 

všetkých výstavných triedach. Záštitu 

nad výstavou prevzal rakúsky spolkový 

prezident Dr. Heinz Fischer a že to ne-

myslel len formálne, o tom svedčí jeho 

osobná účasť na slávnostnom otvorení 

výstavy za účasti filatelistickej „vrch-

nosti“ reprezentovanej prezidentom FIP 

Josom Wolffom a prezidentom FEPA 

Pedrom Vaz Pereirom. Bohato dimen-

zované priestory výstavy umožnili nie-

len dostatočne „prevzdušnenú“ inštalá-

ciu exponátov, ale poskytli aj dostatok 

priestoru pre stánky poštových správ, 

filatelistických obchodníkov, najrôz-

nejších „ArGe“ (pracovných skupín, po 

našom by sme povedali komisií), ako 

aj bohato dimenzované možnosti pre 

oddych a občerstvenie asi 35 000 náv-

števníkov, ktorí v priebehu štyroch dní 

výstavu navštívili.

Výstavnej porote nebolo veľmi čo zá-

vidieť, ak si uvedomíme, že stála pred 

neľahkou úlohou ohodnotiť v pomerne 

krátkom čase 410 exponátov v 11 vý-

stavných triedach. Pozoruhodná je šta-

tistika pridelených medailových hod-

notení – 278 exponátov (68 percent!) 

získalo zlatý nádych (22 VZ, 63 Z, 92 

VPZ, 101 PZ), čo samo osebe svedčí 

o úrovni výstavy (ale i práci filatelistic-
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kého odboru). Na veľké striebro dosiah-

lo 56 exponátov, 33 bolo strieborných, 

26 postriebrených a 15 bronzových. Len 

dva exponáty dostali potvrdenie o účas-

ti (diplom). Porota udelila blahoželanie 

dvom exponátom v triede poštovej his-

tórie, jednému mládežníkovi a jedné-

mu exponátu v triede literatúry. Veľkú 

cenu výstavy získal exponát rakúskeho 

vystavovateľa Klausa E. Eitnera „Peru 

– prvých 18 známok“, národnú veľkú 

cenu si odniesol exponát talianskeho 

vystavovateľa Ottavia Masiho za „Lom-

bardsko-Benátsko 1850-1866“ a medzi-

národnú veľkú cenu exponát nemec-

kých známok „Brustschilde 1872-1875“ 

Švéda Jana Olofa Ljungha .

„Náhodných okoloidúcich“ na vý-

stavu lákali mediálne spopularizované 

filatelistické rarity – tzv. bordeauxký 

list s dvojicou modrého a červeného 

Maurícia, farebná chybotlač trojgraj-

ciarovej známky vydania 1867 na liste 

z Köbánye, nemeckou poštou stiahnu-

tá a predsa v niekoľkých exemplároch 

existujúca známka s portrétom Audrey 

Hepburnovej a celý rad ďalších filate-

listických lahôdok, vystavených v kabi-

nete rarít. Návštevníci si mohli nechať 

vyhotoviť samolepkovú personalizova-

nú známku (pred týmto stánkom stála 

jediná naozajstná „šóra“) a na stánku 

rakúskej tlačiarne cenín im za popla-

tok vytlačili na ručnom lise klasickou 

hĺbkotlačou z rytiny zaujímavý suvenír. 

Mimoriadne bohatý bol aj sprievodný 

program výstavy, na ktorom sa zúčast-

nili mnohé osobnosti rakúskeho ume-

leckého a športového života. Tieto akcie 

nielen spestrujú filatelistický program, 

ale aj prilákajú mnoho návštevníkov 

(a najmä mládeže), ktorí by na výstavu 

možno inak neprišli, takto však získa-

vajú obraz o tom, čo vlastne filatelia 

obnáša a môžu sa z nich regrutovať aj 

budúci členovia zväzu. Čulý ruch vládol 

v stánkoch poštových správ ako aj pri 

početných priehradkách s príležitost-

nými pečiatkami.

V neďaleko stojacom pavilóne „Z“ 

bola inštalovaná samostatná výstava 

„MULTILATERALE“, ktorú v pravi-

delných trojročných cykloch poriadajú 

nemecky hovoriace krajiny (Nemecko, 

Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko) 

spolu s Nizozemskom. Návštevníci mali 

tak možnosť zhliadnuť ďalších vyše 150 

exponátov.

K výstave vyšla klasická zostava výs-

tavných publikácií – okrem štyroch 

informačných bulletinov to bol vkusný 

výstavný katalóg (spoločný pre WIPA 

i Multilaterale) a Palmares. Pri dennom 

vstupnom 9 euro a absencii permanen-

tiek bol „bonus“ v podobe bezplatného 

katalógu vcelku príjemnou náplasťou. 

Katalógu sa dal vytknúť hádam jediný 

nedostatok – plán rozmiestnenia expo-

nátov, ktorý bol najmä pre nositeľov di-

optrií mierne neprehľadný.

Keď mi bolo Radou ZSF dožičené 

pôsobiť na tejto výstave ako národný 

komisár, bral som to tak trochu ako 

výzvu, uvedomujúc si, že nebude ľah-

ké na takúto výstavu „pretlačiť“ slušný 

počet slovenských exponátov. Nemýlil 

som sa, veď organizačný výbor výsta-

vy bol postavený pred nevďačnú úlo-

hu, odmietnuť kvôli nedostatku miesta 

takmer polovicu záujemcov. O to viac 

ma potešilo, že príležitosť dostalo cel-

kom 6 slovenských exponátov. V triede 

teritorálnej filatelie nás reprezentoval 

Ondrej Földes s exponátom „Sloven-
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sko 1939-1945“, za ktorý získal 81 bo-

dov (PZ) a tak po prvý raz na medzi-

národnom kolbišti prelomil striebornú 

bariéru. V obrovskej „hviezdnej“ kon-

kurencii je to nesporný úspech. Pre 

budúcnosť vidím rezervy tohto expo-

nátu predovšetkým v náhrade drahého 

nezúbkovaného materiálu za vzácny 

poštový materiál, na ktorom je možné 

preukázať viac filatelistického štúdia 

a znalostí. Otto Piszton získal za svoje 

„Perfiny z Maďarska“ postriebrenú me-

dailu (65 b.), čo je pri terajšej koncepcii 

a obsahu exponátu zrejme dosiahnuteľ-

né maximum na výstave takéhoto ran-

gu. Vyšperkovanie starším a vzácnej-

ším materiálom, zmena koncepcie od 

„abecedného“ systému k prierezovému 

ako aj zlepšenie úpravy by mohli viesť 

k métam mierne vyšším. Príjemným 

prekvapením bol zisk veľkej pozlátenej 

medaily (88 b.) pre exponát Petra Csic-

saya „Poštová história Komárna 1749-

1900“. Pochopiteľný nedostatok bodov 

v subkritériu „význam“ (predsa len ide 

o veľmi limitovaný záber exponátu, 

ktorý je zameraný na jediné mesto z ce-

lého Uhorska) vynahradil slušný „prí-

del“ za vedomosti, materiál a úpravu. 

Exponát môže slúžiť ako vzor vyváže-

ného spracovania lokálne zameraného 

poštovo-historického exponátu (Nemci 

ho nazývajú Heimatsammlung). Ďalšie 

bodíky sa budú získavať veľmi ťažko, 

pri súčasnej úrovni exponátu bude 

možné poroty na ďalších výstavách 

presvedčiť o progrese najmä zarade-

ním mimoriadnych položiek. Myslím, 

že dôvod k spokojnosti môže mať aj 

Dr. Sobihard, ktorý bol za svoj celinár-

sky exponát „Poštové lístky so znám-

kou TGM“ odmenený 76 bodmi (VS). 

V neľahkej konkurencii s exponátmi 

pojednávajúcimi o klasických, alebo as-

poň podstatne starších vydaniach celín 

to je výborný výsledok. Možnosti ďal-

šieho rastu sú najmä v zlepšení prezen-

tácie znalostí a zaradení ďalších vzác-

nejších položiek. Exponát „Jazdecký 

a dostihový šport“ vystavovateľa Igora 

Banása získal 67 bodov, čo reprezentu-

je postriebrenú medailu. Vystavovateľ 

využil možnosť pohovoru s porotcami, 

ktorí vysvetlili, v čom sú súčasné slabi-

ny jeho exponátu v porovnaní so stále 

silnejúcou konkurenciou v tematickej 

triede. Okrem zaujímavého (rozumej: 

vzácneho) a rôznorodého materiálu, 

preukázania filatelistických znalos-

tí a spracovania a rozvinutia témy sa 

v súčasnosti intenzívne presadzuje aj 

subkritérium „inovácia“, pod ktorým si 

treba predstaviť najmä originalitu zvo-

lenej témy ako aj spôsob prezentácie 

exponátu vrátane komunikácie s po-

zorovateľom. Na výstave bolo možné 

zhliadnuť viacero špičkových tematic-

kých exponátov, autori ktorých bra-

vúrne zvládli tieto požiadavky a môžu 

slúžiť priam ako učebnicové príklady. 

Šesticu našich vystavovateľov uzatvára 

Alexander Urminský, ktorý v otvorenej 

triede vystavil svoje „Mlyny“. Exponá-

ty otvorenej triedy hodnotila osobitná 

porota, ktorá trom najlepším pririekla 

1., 2. a 3. miesto. Aj keď spomínaný náš 

exponát medzi nimi nie je, svojou nie 

bežnou témou i výberom materiálu sa 

medzi konkurenciou rozhodne nestra-

til. Všetkým vystavovateľom blahože-

láme k získaným oceneniam, ktoré sú 

o to cennejšie, že boli dosiahnuté na vý-

znamnej výstave a v neustále sa zväčšu-

júcej medzinárodnej konkurencii.
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Výstava WIPA08 sa teda opäť zapísala 

do dejín európskej a svetovej filatelie zla-

tými písmenami. Poďakovanie za tento 

vskutku sviatok filatelie patrí organizač-

nému výboru výstavy pod vedením aj 

nám dobre známeho Gerharda Dussku, 

ako aj generálnemu komisárovi výstavy 

Horstovi Horinovi a jeho zástupcovi Alfre-

dovi Kunzovi, a samozrejme aj desiatkam 

mnohých známych i neznámych „činov-

níkov“, bez ktorých sa žiadna, tobôž veľká 

medzinárodná, výstava nezaobíde.

Ing. Miroslav Bachratý
národný komisár

Národná filatelistická výstava SLO-

VENSKO 2009 je organizovaná pri 

príležitosti 40. výročia založenia Zväzu 

slovenských filatelistov.

Organizátori výstavy pozývajú na 

výstavu exponáty členov ZSF. Tiež 

pozývajú filatelistické zväzy krajín 

V4 a participujúce zahraničné zväzy 

Chorvátska, Rakúska, Srbska a Ruska. 

V rámci výstavy sa budú konať XXVI. 

Dni filatelie Slovenska, výstava tvorcov 

slovenských poštových známok s nomi-

nálnou hodnotou v Euro a slávnostné 

vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slo-

venskú poštovú známku roka 2008.

Organizačný výbor výstavy pozve na 

výstavu tvorcov a rytcov slovenských 

poštových známok na pripravovanú au-

togramiádu.

Súťažné exponáty
6.3 Trieda tradičnej filatelie

6.3.1 Národná trieda

6.3.2 Teritoriálna trieda

6.4 Trieda poštovej histórie

6.5 Trieda tematickej filatelie

6.6 Trieda mládeže (len pre vysta-

vovateľov ZSF)

6.7 Trieda filatelistickej literatúry

6.8 Trieda jednorámových exponá-

tov (len pre vystavovateľov ZSF)

SLOVENSKO    2 0 0 9
NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA

Kvalifikácia exponátu
7.1 Na výstavu môžu byť prijaté expo-

náty, ktoré na predchádzajúcej výstave 

II. stupňa získali minimálne striebornú 

medailu (65 bodov).

7.2 Na výstavu nemôžu byť prijaté do 

súťažnej triedy exponáty:

- ktoré na predchádzajúcich výsta-

vách I. stupňa získali Veľkú cenu výsta-

vy alebo dve veľké zlaté medaily s vý-

nimkou Majstrovskej triedy ZSF pod 

patronátom (s podporou) FIP, FEPA,

- na predchádzajúcich medzinárod-

ných výstavách získali dve zlaté medaily.

7.3 Pre súťažné exponáty možno uznať 

iba tie lehoty a dosiahnuté kvalifikačné 

požiadavky, ktoré boli dosiahnuté na výs-

tavách poriadaných ZSF a výstavách po-

riadaných v súlade s GREX FIP a FEPA.

Členovia ZSF neplatia výstavné po-

platky. Zahraniční vystavovatelia za-

platia za jednu plochu 10 € a za 1 kus 

literatúry 10 €.

Vyplnené a podpísané prihlášky 

podľa predtlače, ktoré získajú u uspo-

riadateľa výstavy alebo na sekretariáte 

ZSF,  treba zaslať do 28.2.2009.

Ďalšie informácie o výstave nájdete 

na webovej stránke KF 52-51 Nitra www.

nitrafila.sk a ZSF zsf.chtf.stuba.sk
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Vážený čitateľ, šéfredaktor Spravo-

dajcu prijal moju ponuku na zve-

rejnenie Špeciálnych pravidiel pre hod-

notenie (SREV) poštovo-historických 

exponátov na výstavách FIP ako aj prí-

slušných Smerníc pre posudzovanie 

exponátov poštovej histórie. Obidva do-

kumenty vypracovala Komisia poštovej 

histórie FIP, a boli schválené 70. kon-

gresom FIP, ktorý sa konal 28.6.2008 

v Bukurešti. Ich zverejnením v našom 

zväzovom periodiku sledujeme najmä 

ten cieľ, aby sa s týmito základnými do-

kumentmi mohli oboznámiť všetci záu-

jemcovia o poštovú históriu, a to nielen 

tí, ktorí už vystavujú, ale aj tí, ktorí sa 

k tomuto kroku len odhodlávajú.

V čom spočívajú hlavné rozdiely voči 

predošlému zneniu Pravidiel a Smerníc? 

Na podnet novozelandskej filatelistickej 

federácie bola do triedy poštovej histó-

rie začlenená tzv. „Sociálna (spoločen-

ská) filatelia“, ktorá je rozšírená najmä 

v Austrálii a na Novom Zelande. Expo-

náty tohoto druhu prezentujú interakciu 

obchodu a poštového systému, pričom 

sa využívajú nielen rýdzo poštovo-his-

torické materiály, ale i nefilatelistický 

materiál, ktorý umocňuje pochopenie 

danej témy vyjadrenej filatelisticky. 

Pravda, rozsah použitia tohto materiálu 

nesmie prevýšiť filatelistický materiál 

v exponáte. Je to značný posun, pretože 

v predchádzajúcom období sa striktne 

dodržiavala zásada, že použitie nefila-

telistického materiálu je možná iba vo 

zvlášť odôvodnených prípadoch a ak je 

to nevyhnutné, skôr sa však nefilatelis-

tický materiál považoval za nežiadúci, 

až zakázaný. V tom istom čase sa začali 

Úvod k smernici hodnotenia PH
snahy o zavedenie „Otvorenej triedy“, 

ktorá, ako je známe, umožňuje širšie 

využitie rôznorodého nefilatelistického 

materiálu. Hlavným motívom pre za-

vedenie takéhoto prístupu bola snaha 

prilákať k vystavovaniu ďalších nových 

záujemcov a umožniť im slobodnejšiu 

voľbu pri výbere materiálu pre výstavné 

exponáty, v neposlednom rade však išlo 

aj o zatraktívnenie exponátov v očiach 

„neodbornej“ verejnosti. Komisia pošto-

vej histórie prijala kompromisné rieše-

nie v podobe zavedenia podtriedy „His-

torické, spoločenské a špeciálne štúdie“. 

Nepochybujem o tom, že pochopenie 

podstaty tejto novej podtriedy nebude 

na podklade zverejnených dokumentov 

jednoduché a hneď úplne jasné, snáď sa 

ale podarí v budúcnosti vystaviť aj u nás 

už existujúce exponáty tohto druhu a po-

mocou nich získať nové poznatky a mož-

no aj inšpiráciu. Ďalšou významnou 

zmenou je, že exponáty poštovej histórie 

sa už nebudú deliť podľa geografického 

princípu, ale podľa časových období, 

ktorých sa dotýkajú: 1. Do roku 1875 (za-

loženie UPU), 2. Od roku 1875 do roku 

1945 a 3. Po roku 1945. Takýto prístup 

umožní rovnocenné hodnotenie exponá-

tov z hľadiska ich filatelistického spraco-

vania a významu a mala by sa tým pre-

dovšetkým odstrániť istá diskriminácia 

exponátov pojednávajúcich o mladších 

časových úsekoch, ktoré však svojím 

významom i náročnosťou spracovania či 

objektívnou vzácnosťou materiálu môžu 

konkurovať exponátom pojednávajúcim 

o klasickom či postklasickom období.

Znalosť pravidiel (a samozrejme, aj 

ich dodržiavanie) je polovicou úspe-
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ČLÁNOK 1: Súťažné výstavy
V súlade s článkom 1.4. generálne-

ho poriadku FIP pre hodnotenie sú-

ťažných exponátov na výstavách FIP 

(GREV) bol ustanovený tento špeciál-

ny poriadok na doplnenie týchto zásad 

s ohľadom na poštovú históriu. Týka sa 

tiež smerníc pre hodnotenie exponátov 

poštovej histórie.

ČLÁNOK 2: Súťažné exponáty
Exponáty poštovej histórie sa delia 

na tri podskupiny (pozri GREV čl. 2.3)

A. Exponáty poštovej histórie, ktoré 

obsahujú materiál prepravovaný a vzťa-

hujúci sa na oficiálne, lokálne alebo súk-

romné pošty. V takýchto exponátoch sa 

vo všeobecnosti kladie dôraz na poštové 

trasy, poplatky, označenia, manipuláciu 

a ďalšie poštové aspekty, služby, funk-

cie a aktivity týkajúce sa historického 

vývoja poštových služieb.

B. Exponáty markofílie (poštové pe-

čiatky) sa zaoberajú triedením a/alebo 

štúdiom poštových pečiatok oficiál-

nych, lokálnych alebo privátnych pôšt 

na obálkach, známkach a iných pošto-

vých dokladoch.

C. Historické, sociálne – spoločenské 
a špeciálne štúdie – tieto exponáty skú-

chu, preto veríme, že zverejnenie týchto 

základných dokumentov FIP prispeje 

k odbornému vzdelávaniu vystavova-

teľov, porotcov i ostatných záujemcov 

o poštovú históriu. Prirodzene, na pôde 

Komisie porotcov ZSF privítame a radi 

zodpovieme prípadné otázky alebo 

nejasnosti a prípadne poskytneme po-

trebné rady všetkým záujemcom o túto 

problematiku.
Ing. Miroslav Bachratý

delegát ZSF v Komisii PH FIP

Špeciálne pravidlá
pre hodnotenie (SREV) exponátov 
poštovej histórie na výstavách FIP

majú poštovú históriu v širšom zmysle 

a vzájomné pôsobenie obchodu a spo-

ločnosti s poštovým systémom (pozri 

príklady v čl. 3.1).

Okrem týchto kategórií sa všetky ex-

ponáty poštovej histórie zatrieďujú do 

troch časových období:

1. Do roku 1875 (pred založením UPU)
2. Od 1875 do 1945
3. Po roku 1945
Každý exponát patrí do obdobia, kto-

rým začína, alebo ktorého sa z väčšej 

časti týka.

ČLÁNOK 3: Zásady tvorby exponátov
3.1 Exponáty poštovej histórie (pod-

skupiny 2A a 2B) sú vytvorené z použitých 

obálok a listov, použitých celín, použitých 

poštových známok a iných poštových do-

kladov a usporiadané tak, aby ilustrovali 

vyvážený plán ako celok a rozvinuli všet-

ky aspekty poštovej histórie.

Príklady poštovo-historických tém 
(podskupiny 2A a 2B):
1. Poštové služby v predznámkovom 

období

2. Vývoj lokálnych, regionálnych, ná-

rodných alebo medzinárodných 

poštových služieb
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3. Poštové poplatky (tarify)

4. Poštové prepravné trasy

5. Poštové pečiatky (markofília) – poz-

ri opis v čl. 2B

6. Vojenská pošta, poľná pošta, pošta 

z obliehaných miest, pošta vojno-

vých zajatcov, pošta z civilných a vo-

jenských internačných táborov

7. Námorná a vnútrozemská lodná do-

prava

8. Vlaková pošta

9. Všetky druhy ambulantných pôšt

10. Katastrofická pošta

11. Dezinfekcia poštových zásielok

12. Cenzurované zásielky

13. Zásielky zaťažené doplatným

14. Automatizácia poštovej prevádzky

15. Označenia prepravných agentov

16. Služobné a od poštovného oslobode-

né zásielky

Exponát poštovej histórie (podsku-

piny 2A a 2B) môže obsahovať mapy, 

výtlačky, vyhlášky a podobný súvisia-

ci materiál. Takéto doklady musia mať 

priamy vzťah k zvolenej téme a pošto-

vým službám popisovaným v exponáte. 

(pozri GREV, čl. 3.4).

3.2 Historické, sociálne – spoločen-

ské a špeciálne štúdie (podskupina 2C) 

môžu obsahovať materiál vyhotovený 

obchodom a spoločnosťou na použitie 

v poštovej prevádzke a môžu tiež obsa-

hovať nefilatelistický materiál, pokiaľ 

sa týka témy exponátu. Nefilatelistický 

materiál by mal byť využitý vhodným 

spôsobom a v primeranej miere tak, aby 

neprevažoval nad filatelistickým mate-

riálom.

Príklady historických, sociálne – 

spoločenských a špeciálnych štúdií:

1. Telegrafná služba

2. Pozdravné lístky (vrátane Valentín-

skych)

3. Ilustrované, obrazové obchodné 

obálky použité v poštovej prevádzke

4. Štúdie zamerané na pôsobenie pošty 

na obchod, spoločnosť a priemysel

5. Historické, miestne alebo regionál-

ne štúdie

6. Štúdie zamerané na určitú udalosť 

alebo historický medzník

Všetky exponáty, spadajúce do pod-

skupiny 2C, musia byť schopné vystave-

nia v štandardných výstavných rámoch.

3.3 Plán alebo koncepcia u všetkých 

podskupín exponátov poštovej histórie 

musia byť jasne vysvetlené na úvodnom 

popise (pozri GREV, čl. 3.3).

ČLÁNOK 4: Kritériá pre hodnotenie 
exponátov (pozri GREV, čl. 4)

Z hľadiska dôležitosti pochopenia 

exponátu poštovej histórie môže byť 

potrebný väčší rozsah textovej časti 

ako aj prítomnosť nepoštovo-historic-

kého alebo nefilatelistického materiálu 

ako podpornej dokumentácie. Pritom 

všetky texty musia byť stručné a jasné 

a použitý nepoštovo-historický alebo 

nefilatelistický materiál musí zlepšiť 

pochopenie danej poštovo-historickej 

témy a zvýšiť príťažlivosť exponátu.

ČLÁNOK 5: Hodnotenie exponátu
5.1 Exponáty poštovej histórie budú 

hodnotiť schválení špecialisti podľa 

ich odborného zamerania a v súlade 

s časťou V. (články 31-47) GREX (pozri 

GREV, čl. 5.1).

5.2 Pre vyvážené hodnotenie expo-

nátov poštovej histórie a markofílie slú-

žia výstavnej porote nasledovné pomer-

né kritériá:
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ÚVODNÉ POZNÁMKY
Tieto revidované smernice vstúpia 

do platnosti na výstavách konaných po 

1.1.2009.

1. ÚVOD
1.1 Tieto Smernice poskytujú prak-

tické rady na používanie GREV (čl. 1.1 

– 1.4) a SREV pre poštovo-historické 

exponáty, schválené 70. kongresom FIP 

v Bukurešti, Rumunsko.

1.2 SREV pre poštovo-historické expo-

náty je hlavným rámcom pre všeobecné 

zásady, určujúce obsah, rozvinutie a pre-

Smernice pre hodnotenie exponátov 
poštovej histórie

zentáciu všetkých podskupín poštovo-

historických exponátov. Tieto Smernice 

poskytujú všeobecný prehľad pre hodno-

tenie takýchto exponátov a ich zámerom 

je tiež poskytnúť pomoc vystavovateľom 

v triede poštovej histórie.

1.3 Pokiaľ vzniknú spory ohľadne 

úrovne právomocí medzi GREV, SREV 

pre poštovo-historické exponáty a tý-

mito Smernicami, GREV má najvyššiu 

právomoc, nasleduje SREV pre pošto-

vo-historické exponáty a tieto Smernice 

sú podriadené všetkým rozhodnutiam 

kongresu FIP.

1. Spracovanie (20) a filatelistický 

význam (10) 30
2. Filatelistické a súvisiace odborné 

znalosti, osobné štúdium 

preukazujúce nové poznatky 35
3. Stav (10) a vzácnosť 

 (20) materiálu 30
4. Prezentácia 5

 Spolu: 100
Pre vyvážené hodnotenie exponátov 

historických, sociálne – spoločenských 

a špeciálnych štúdií (podskupina 2C) 

slúžia výstavnej porote nasledovné po-

merné kritériá (pozri GREV, čl. 5.2):

1. Spracovanie (20) a význam 

 (5 b. za filatelistické 

 a 5 b. za historické a sociálne 

–spoločenské aspekty) 30
2. Filatelistické, historické 

 a sociálne - spoločenské znalosti, 

osobné štúdium a výskum  35

3. Stav (10) a vzácnosť 

 (20) materiálu 30
4. Prezentácia 5

 Spolu: 100
Hodnotenie všetkých exponátov sa 

vykoná formou pridelenia bodov v kaž-

dom príslušnom kritériu. Body sa za-

znamenajú v schválenom hodnotiacom 

hárku.

ČLÁNOK 6: Záverečné ustanovenia
6.1 V prípade akýchkoľvek rozporov 

v texte, vyvolaných prekladom, je sme-

rodajné anglické znenie.

6.2 Tieto špeciálne pravidlá pre hod-

notenie exponátov poštovej histórie na 

výstavách FIP boli schválené 70. kon-

gresom FIP v Bukurešti 28. júna 2008. 

Vstúpia do platnosti 1.1.2009 a budú sa 

používať na výstavách s patronátom, 

záštitou alebo podporou FIP, ktoré sa 

budú konať po 1.1.2009.
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2. ROZSAH POŠTOVO-HISTORIC-
KÉHO EXPONÁTU

2.1 Exponát poštovej histórie by mal 

prostredníctvom analýzy filatelistic-

kých objektov, ktoré obsahuje, ukázať 

a vysvetliť vývoj alebo činnosť jednej 

alebo viacerých poštových služieb; 

praktické uplatnenie poštových pravi-

diel a predpisov a skúmať a triediť po-

užitie filatelistických materiálov a/ale-

bo poštových označení a tým ilustrovať 

hlavný predmet (tému) exponátu. Týka 

sa to rovnako exponátov pojednáva-

júcich o počiatkoch poštových služieb 

ako aj exponátov zameraných na súčas-

nú poštovú prevádzku. Historické, so-

ciálne - spoločenské a špeciálne štúdie 

ukazujú vzájomné pôsobenie poštové-

ho systému a spoločnosti, udalostí, ob-

chodu alebo historickej geografie urči-

tej oblasti a účinok poštového systému 

na ľudstvo a naopak.

2.2 SREV uvádza zoznam možných 

predmetov (tém) poštovo-historických 

exponátov; tieto však nie sú limitujú-

ce vo vzťahu k ďalším možnostiam. Je 

možné ukázať vývoj poštového styku 

medzi dvomi alebo viacerými oblasťa-

mi, krajinami alebo kontinentmi; ďalej 

je možné spracovať vývoj poštových 

služieb v jednej krajine, regióne alebo 

v určitej malej geografickej lokalite. 

Taktiež môže byť predmetom exponátu 

niektorá špeciálna poštová služba – po-

skytovaná buď v celosvetovom rozsahu, 

v určitej krajine alebo v skupine krajín, 

prípadne lokálne.

2.3 Exponáty môžu byť zostave-

né chronologicky, geograficky (napr. 

podľa miestnych alebo celoštátnych 

správnych jednotiek), podľa druhu pre-

pravy/služby alebo akýmkoľvek iným 

spôsobom, ktorý považuje vystavovateľ 

za vhodný.

2.4 Vystavovateľ by sa mal vyvarovať 

viacnásobného opakovania podobných 

materiálov v exponáte, veľkých chro-

nologických medzier, kde je to možné, 

a zaraďovania drahých položiek, ktoré 

nemajú priamy vzťah k téme exponátu.

2.5 Je všeobecným pravidlom, že 

exponát poštovej histórie by mal obsa-

hovať zaujímavý a čo najvhodnejší ma-

teriál (filatelistický a kde je to možné, 

i nefilatelistický) a nemal by pripomí-

nať rukopis monografie.

3. EXPONÁTY MARKOFÍLIE (POŠ-
TOVÉ OZNAČENIA)

3.1 Exponát markofílie (poštových 

označení) sa týka štúdia a triedenia 

poštových označení a pečiatok, vrátane 

rukopisných poznámok, používaných 

úradnými/štátnymi a súkromnými 

poš tovými službami (inštitúciami).

3.2 Exponáty markofílie môžu sia-

hať od predpečiatkového obdobia až do 

súčasnej doby.

3.3 Štúdia môže byť zameraná na 

funkciu, dobu používania, miesto po-

užívania, farbu, stav alebo iné zmeny 

v priebehu času alebo iné znaky poš-

tových označení. Môžu byť zahrnuté 

aj označenia úradu alebo služby napr. 

označenie doporučených zásielok, pre-

prava po mori, poštové ambulancie, 

dezinfekcia, inštrukčné poznámky 

a pod. 

Príklady exponátov markofílie za-

hŕňajú aj štúdie opravovaných dátu-

mových pečiatok a metódy označova-

nia vzdialenosti používané poštovými 

správami.
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Štúdia zameraná na rôzne typy kódo-

vania zásielok pre automatické spraco-

vanie môže byť exponátom markofílie; 

zavádzanie automatizácie poštovou sprá-

vou spadá však do poštovej histórie.

3.4 Na preukázanie dobrých znalostí 

a osobného štúdia poštových označení 

je vhodné uviesť najskoršie a najneskor-

šie použitie alebo identifikáciu miesta 

používania, kde to nie je zrejmé z textu 

alebo zvláštnosti typu (napr. identifiká-

cia miesta použitia nemých alebo čísel-

ných pečiatok).

3.5 Označenia by mali byť podľa 

možnosti čo najzreteľnejšie a s úplným 

podstatným textom. Tam, kde exponát 

markofílie pojednáva o poštových pe-

čiatkach , mal by byť kladený dôraz na 

úplnosť odtlačku pečiatky a pečiatky 

by mali byť prednostne na celých poš-

tových zásielkach. Vo všeobecnosti je 

potrebné vyhnúť sa výstrižkom, rovna-

ko ako aj duplicite rovnakých pečiatok 

s výnimkou preukazovania včasného 

alebo neskorého použitia. Akýkoľvek 

pokus o vylepšenie vzhľadu poštového 

označenia po jeho vyznačení poštovou 

inštitúciou, sa považuje za falšovanie 

materiálu. (pozri GREX čl. 41.2).

3.6 Poštové známky v exponáte 

markofílie sú nenáležité, s výnimkou 

prípadov, ktoré vyžadujú odôvodnené 

okolnosti. Ak sú do exponátu markofí-

lie zaradené použité známky, ich hod-

notenie sa bude vzťahovať na zaradenie 

a štúdium poštových označení a pečia-

tok na známkach.

4. ÚVOD EXPONÁTU
4.1 Všetky poštovo-historické expo-

náty musia obsahovať úvodný popis ex-

ponátu, v ktorom je definovaný rozsah 

exponátu. Názov exponátu musí byť 

v súlade s úvodným popisom.

4.2 Titulný list by mal obsahovať tie-

to údaje:

- Dôležité (poštovo-historické) infor-

mácie k téme, o ktorej exponát po-

jednáva.

- Plán výstavby exponátu - kapitoly, 

časti apod., ktoré majú poštovo-his-

torickú dôležitosť (nie však vo for-

me jednoduchého zoznamu listov 

alebo rámov).

- Poukaz na oblasti vlastného štúdia 

alebo výskumu.

- Odkaz na použité dokumentačné 

pramene a referencie (literatúru).

4.3 Porotcovia hodnotia vystavený 

materiál a sprievodný text vo vzťahu 

k informáciám obsiahnutým na titul-

nom liste (názov exponátu, úvod, in-

formácie súvisiace s celým exponátom, 

spôsob výstavby exponátu, výskum 

a odkazy).

Kvalitne premyslený titulný list pomá-

ha tak porotcom ako aj vystavovateľovi.

5. KRITÉRIÁ HODNOTENIA
5.1 Spracovanie a filatelistický 

význam
5.1.1 Za spracovanie a filatelistický 

význam možno prideliť celkovo 30 bo-

dov. Z toho max. 10 bodov možno pri-

deliť za relatívny filatelistický význam 

(dôležitosť) a max. 20 bodov za rozvi-

nutie, úplnosť a správnosť vystaveného 

materiálu.

V podskupine 2C 5 bodov sa vzťahu-

je na historický a spoločenský význam 

vystavovanej témy.

5.1.2 Pri hodnotení spracovania a vý-

znamu exponátu porotcovia prihliadajú 
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k celkovému rozvinutiu témy, k úplnosti 

vystaveného materiálu vo vzťahu k rozsa-

hu exponátu a k relatívnej filatelistickej 

alebo historickej významnosti prezento-

vanej témy, ako aj k tomu, ako je obtiaž-

ne takýto exponát opakovane vytvoriť. 

Vystavovateľ by mal dbať na to, aby bol 

exponát konzistentný a mal by sa vyhnúť 

kombinovaniu s materiálom vzdialeným 

danej téme; takéto exponáty strácajú 

body v kritériu spracovania a významu.

5.1.3 Význam exponátu sa hodnotí 

vo vzťahu k všeobecnej poštovej his-

tórii krajiny, oblasti alebo vystavenej 

témy a vo vzťahu k filatelii všeobecne, 

resp. v podskupine 2C podľa významu 

historickej, ľudskej alebo geografickej 

oblasti. Spravidla býva menej obtiažne 

spracovať a skompletizovať na dispo-

nibilnej ploche menej významné témy 

než témy významné.

5.1.4 Napríklad: Poštová história 

hlavného mesta krajiny môže byť vo 

všeobecnosti dôležitejšia než poštová 

história provinčného alebo vidieckeho 

mesta. Štúdia poštových poplatkov pod-

ľa poštovej zmluvy medzi dvomi alebo 

viacerými štátmi môže byť význam-

nejšia než spracovanie vnútroštátnych 

poplatkov jednej krajiny v tom istom 

období. Exponát zaoberajúci sa poplat-

kami, ktorý sa týka predznámkového 

a známkového obdobia, avšak neob-

sahuje prvé známkové vydania, nevy-

hnutne stratí body v kritériách význa-

mu a vzácnosti. Podobne sa to sa týka 

exponátov pojednávajúcich o všetkých 

obdobiach, pokiaľ vynechávajú najob-

tiažnejšie úseky.

5.1.5 Porotcovia by mali tiež posúdiť, 

či je vystavený materiál v súlade zo za-

meraním exponátu, okrem vzácnych vý-

nimiek, nepoužité známky a nepoužité 

celiny nie sú vhodné a ich zaradenie tre-

ba zdôvodniť. Mapy, verejné oznámenia 

(napr. vyhlášky), a pod., sa môžu použiť 

iba ak napomáhajú rozvinutiu a doku-

mentácii a mali by byť zastúpené iba 

v obmedzenom počte, pričom porotco-

via by mali v zásade hodnotiť iba vysta-

vený filatelistický materiál (GREV 3.1-

3.2). Porotcovia posudzujú vzťah k téme, 

vyváženosť a význam nefilatelistického 

materiálu vystaveného v historických, 

sociálne –spoločenských a špeciálnych 

štúdiách.

5.2 Filatelistické a odborné znalosti, 
osobné štúdium a výskum

5.2.1 Za filatelistické a príbuzné od-

borné znalosti, osobné štúdium a výs-

kum je možné prideliť maximálne 35 

bodov.

5.2.2 Filatelistické a odborné znalos-

ti sa preukazujú výberom vystaveného 

materiálu a sprievodným vysvetľujúcim 

komentárom. Osobné štúdium sa pre-

ukazuje správnou analýzou dokladov 

vybraných do exponátu. Exponátom, 

u ktorých je zrejmý veľký podiel sku-

točného výskumu (prezentácia nových 

skutočností vo vzťahu k vybranej téme), 

je možné prideliť väčšinu bodov za ten-

to výskum. V prípadoch, keď bola daná 

téma preskúmaná už v minulosti, si ex-

ponát obsahujúci nové poznatky zaslúži 

zvláštne ohodnotenie. Štúdium a správ-

na interpretácia už známych znalostí sa 

tiež hodnotí v rámci tohto kritéria.

5.2.3 Správne ohodnotenie filatelistic-

kých a súvisiacich znalostí, osobného štú-

dia a výskumu je založené na vhodnom 

popise každého vystaveného filatelistic-
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kého objektu. Porotcovia i vystavovate-

lia musia vziať v úvahu, že sprievodné 

informácie nemôžu prevládať nad vysta-

veným filatelistickým materiálom. Dob-

re premyslený plán exponátu (pozri bod 

4.) môže zabrániť príliš dlhým popisom 

v ďalších častiach exponátu.

5.2.4 Pri exponátoch historických, 

sociálne – spoločenských a špeciálnych 

štúdií, sa súvisiace historické a vše-

obecné nefilatelistické znalosti berú do 

úvahy pri hodnotení všetkých aspektov 

tohoto kritéria.

5.3 Stav a vzácnosť
5.3.1 Za stav a vzácnosť materiálu je 

možné prideliť maximálne 30 bodov. 

Až 20 bodov môže byť pridelených za 

vzácnosť a význam vystavených mate-

riálov a až 10 bodov za stav (kvalitu) 

vystavených materiálov.

5.3.2 Vzácnosť sa priamo vzťahuje 

na vystavený filatelistický materiál, na 

relatívnu zriedkavosť výskytu vystave-

ného typu materiálu a zvlášť filatelistic-

kú vzácnosť (avšak nie hodnotu), a na 

význam celého exponátu a jeho témy, 

napr. poštové označenia malého mesta 

známe v jedinom vystavenom exemplá-

ri avšak štandardného typu, ktorý bol 

používaný v celej krajine, môže byť me-

nej významné než jedinečný typ, pou-

žívaný iba v danom mieste.

5.3.3 Pretože kvalita poštovo-histo-

rického materiálu môže značne vario-

vať, porotcovia by mali vziať v úvahu 

dostupnú kvalitu. Úplné, čisté, čitateľ-

né odtlačky pečiatok v dobrom stave 

ako aj celkový vzhľad vystavených ce-

listvostí si zaslúžia odmeniť, kým slabá 

kvalita by mala byť penalizovaná. Po-

kiaľ je to možné, obálky a iné materiály 

s nalepenými známkami by mali obsa-

hovať známky v dobrej kvalite. Naprí-

klad v exponáte katastrofnej pošty, aj 

keď z jeho definície vyplýva celkový 

zlý stav celistvostí, pečiatky vzťahujúce 

sa na záchranu zásielky by mali byť po-

kiaľ možno zreteľné.

5.4 Prezentácia - úprava
5.4.1 Za úpravu je možné prideliť max. 

5 bodov. Mala by dopĺňať spracovanie ex-

ponátu po stránke jeho úpravy a prehľad-

nosti. Porotcovia by mali zhodnotiť prácu 

vloženú do prezentácie z hľadiska ako 

uľahčuje pochopenie exponátu a zvyšuje 

jeho atraktivitu tak pre porotcov ako aj 

ostatných pozorovateľov.

5.4.2 Vyobrazenia príslušných poš-

tových označení sú potrebné iba vtedy, 

ak originály nie sú dostatočne zreteľné. 

Ak je potrebné vyobraziť dôležité ozna-

čenia zo zadnej strany dokladu, možno 

ich buď prekresliť, alebo možno použiť 

fotografické alebo kopírované repro-

dukcie, pokiaľ je naprosto zrejmé, že 

ide o reprodukcie. Farebné fotografie 

alebo kópie by mali byť aspoň o 25% 

odlišné od originálu. Plnorozmerové 

reprodukcie jednotlivých pečiatok ale-

bo častí celistvostí sú prípustné. Všetok 

materiál, či už nepoštový historický 

alebo nefilatelistický by mal byť origi-

nálny, pokiaľ je to možné.

6. ZÁVER
6.1 Tieto smernice neobsahujú odpo-

vede na všetky otázky, ktoré môžu byť 

vznesené vystavovateľom alebo porot-

com. Každý exponát musí byť hodnote-

ný podľa jeho skutkového stavu.

6.2 V prípade akýchkoľvek rozporov 

v texte, vyplývajúcich z prekladu, sme-

rodajný je anglický text.
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1 2 3 4

tateľnej adresy a podpisu na adresu: Zväz 
slovenských filatelistov, Radlinského 9, 
812 11 Bratislava 1, najneskôr do 15. mar-
ca 2009. Lístok označte heslom ANKETA 

2008. Každý účastník ankety, ktorý od-

povie aspoň na jednu z uvedených otázok 

dostane od Slovenskej pošty, a. s. poštový 

lístok s prítlačou najkrajšej známky r. 2008 

a bude zaradený do žrebovania o vecné 

ceny. Vydané známky boli priebežne re-

produkované v Spravodajcovi ZSF, Zbera-

teľovi alebo sú na internetových stránkach 

POFIS Slovenskej pošty, a. s. www.pofis.

sk. Na tejto internetovej stránke nájdete 

aj vyobrazenie všetkých FDC vydaných 

v roku 2008. Používané príležitostné poš-

tové pečiatky boli uverejňované priebežne 

v časopise Zberateľ a tiež sú uverejnené na 

internetových stránkach POFIS Sloven-

skej pošty, a. s. www.pofis.sk. Našim čita-

teľom ich prinášame v tomto čísle prehľad-

ne očíslované (totožné s číslovaním Pofis). 

V ankete k otázke 1, uveďte katalógové 

číslo známky, prípadne jej názov, k otázke 

2, katalógové číslo známky ku ktorej bola 

vydaná FDC, prípadne jej názov, a k otáz-

ke 3, poradové číslo pečiatky, prípadne 

dátum a poštu, kde sa uvedená pečiatka 

používala.
Redakcia Spravodajcu ZSF

NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ
POŠTOVÁ ZNÁMKA, FDC 

A PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA ROKA 2008

Zväz slovenských filatelistov a Sloven-

ská pošta, a.s. vyhlasujú v spolupráci 

s redakciou Spravodajcu ZSF a redakcia-

mi časopisov Zberateľ, Filatelie a Poštové 

zvesti verejnú anketu o najkrajšiu sloven-

skú poštovú známku, obálku prvého dňa 

- FDC a najkrajšiu príležitostnú pečiatku 

vydanú v roku 2008. Tento 16. ročník an-

kety je obohatený o jednu otázku a to spo-

znať Váš názor na vydávanie obálok pr-

vého dňa – FDC. Samozrejme že poslúži, 

ako po uplynulé roky, na spoznanie Vášho 

názoru na súčasnú známkovú tvorbu vo 

filatelistickej verejnosti doma i v zahraničí 

a súčasne poslúži získať podnety a námety 

pre nové slovenské poštové známky.

Účastníci ankety majú odpovedať aspoň 

na jednu zo štyroch anketových otázok.

1) Ktorú slov. poštovú známku vydanú 

v roku 2008 považujete za najkrajšiu?

2) Ktorú obálku prvého dňa vydanú 

v roku 2008 považujete za najkrajšiu?

3) Ktorú príležitostnú pečiatku roku 

2008 považujete za najkrajšiu?

4) Ktorý námet navrhujete spracovať na 

slov. známkach v budúcich rokoch?

Na každú otázku uveďte iba jednu od-

poveď. Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie 

na poštovom lístku s uvedením vlastnej či-
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Z KLUBOV A REGIÓNOV

Bžuch. A ešte niekoľkokrát bžuch. Tak 

organizátorom odpadali kamene zo 

srdca, ktoré ich ťažili pred, počas a krát-

ko aj po výstave Tirnavia 2008. Bolo ich 

neúrekom a keď na to spomíname teraz, 

pohľadom po už vyprázdnených chod-

bách a sálach na konci výstavy, ani sa 

nám nechce veriť, že sme to dokázali. Aj 

napriek tomu, že ešte tomu všetkému nie 

je koniec.

Ako to začalo? Prvou myšlienkou bola 

vyslovená otázka Mirka Ňaršíka: „Kedy 

urobíte v Trnave výstavu“? Reálnejšiu 

podobu dostala táto myšlienka počas 

návštevy u predsedu Trnavského samo-

správneho kraja Ing. Tibora Mikuša, kto-

rý prisľúbil osobnú podporu na jej uspo-

riadanie v podobe regionálnej výstavy. 

Až potom sa to mohlo všetko okolo výs-

tavy začať v konkrétnejšej podobe.

Náš klub je malý počtom členov. Aku-

rát 12 do tucta, ak nerátam mladých fi-

latelistov. Postupovať podľa Výstavného 

poriadku ZSF bol malý problém, lebo sme 

ho nenašli medzi dokumentami na inter-

netovej stránke ZSF, aby sme ho stiahli 

O výstave po výstave
pre všetkých našich členov, zainteresova-

ných na budúcej výstave. Medzi prvými 

úlohami bola návšteva členskej schôdze 

KF v Nitre, kde sme kolegov požiadali 

o pomoc, lebo so žiadnou výstavou pred-

tým sme nemali nijaké väčšie skúsenos-

ti. Po ich kladnom vyjadrení pomoci sme 

mohli pokračovať: Určiť prípravný vý-

bor, obhliadnuť sa po vhodných priesto-

roch, požiadať Radu ZSF o usporiadanie 

výstavy, určenie výstavnej poroty a ďal-

šie. Polovica našich členov klubu „padla“ 

na rozdelenie do výstavných odborov, 

to sme určili pomerne ľahko. Potom to 

išlo ako po masle (to sme si len mysleli, 

skutočne to bolo komplikovanejšie): ur-

čiť si zámer výstavy, napísať propozície, 

osloviť ľudí do Čestného výboru, napísať 

projekty na granty a zdroje financova-

nia, hľadať sponzorov, získať vecné ceny, 

určiť obsah katalógu, vyhľadať vhodnú 

tlačiareň. Každá takáto vec si žiadala nie-

len 1 napísaný list alebo 1 návštevu, ale 

niekoľko, a často aj opakovaných.

Vlastne všetko si vyžadovalo spústu 

času. Veď iba priestory na výstavu, odkiaľ 
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sa všetko malo ďalej odvíjať, sa hneď na 

počiatku menilo. Náš prvý predpoklad, 

urobiť výstavu v Galérii Jána Koniareka 

nenašiel u riaditeľa pochopenie. Odpo-

rúčané priestory v Synagóge neboli pre 

výstavu vhodné a tak sme konečne na-

šli kladnú odozvu v Západoslovenskom 

múzeu, kde sme už predtým pracovali na 

niekoľkých filatelistických akciách.

Osloviť vystavovateľov, niektorých 

priamo, iných cestou Spravodajcu, Zbe-

rateľa, odborných komisií, napísať člán-

ky do internetových portálov. Viacerí sa 

hlásili sami, niektorých sme museli od-

mietnuť, najmä z kapacitných dôvodov. 

Niekoľko razy sme prerábali rozmiest-

nenie výstavných panelov a ich umiest-

nenie na dvoch chodbách a v koncert-

nej sále múzea. Usporiadanie rámov do 

radov a pravého uhla (cik-cak) sa nám 

nakoniec ukázalo ako najoptimálnejšie 

vzhľadom na rozmery chodieb a miest-

nosti v múzeu a tým pohodlné prezera-

nie exponátov návštevníkmi.

Pred výstavou sme museli konzulto-

vať s Radou ZSF aj Komisiou porotcov to, 

či môže byť na výstave aj oddelenie PRE-

MIÉRA pre nové exponáty, pretože viacerí 

vystavovatelia sa toho dožadovali. Vyrie-

šilo sa to usporiadaním tejto menšej časti 

výstavy v osobitnej časti múzea, s konkrét-

nym uvedením výásledkov hodnotenia 

v zázname aj na diplome vystavovateľov.

Rozhodnutie o konaní výstavy na 2. 

poschodí historickej budovy bolo jedine 

možné. Ale s akou ťažkosťou sa to stretne 

v praxi, sme ešte netušili. Budova je bez 

výťahu. A rámy, stojky aj palety so sklami 

sa museli prenášať prakticky 2x dlhými 

chodbami okolo celej budovy. Vek našich 

členov vylúčil možnosť, že to zvládneme 

vlastnými silami, musela preto nastúpiť 

špeditérska firma, podporovaná našimi 

brigádnikmi. A takéto (nevýhodné) rie-

šenie si vyžiadalo zhltnutie veľmi pod-

statnej časti grantu a obmedzenie iných 

rozpočtovaných činností.

Samotné postavenie výstavy sa po-

darilo vďaka ochote a inštruktáži Mirka 

Ňaršíka. A účasti jeho partie Nitranov, 

ktorí na mieste zreparovali chybné lišty, 

keď už sme v jednej polovici chodby vi-

deli koniec, že nemožno v stavaní rámov 

pokračovať. Problémy so sklom je zby-

točné opakovať, poznajú ich všetci, ktorí 

už robili výstavy pred nami. Boli sme po-

učení, ako samolepiaca páska robí divy, 

keď nahradí skrutky na lištách aj časti 

chýbajúceho skla...

Katalóg. Kolega vypracoval návrh na 

jeho obsah aj rozsah, určil mu formu, ale 

potom bolo treba aj napísať pár článkov, 

aj niektoré prepísať, skenovať obrázky, 

dať urobiť vhodnú farebnú obálku. A keď 

sme končili večer prípravné práce v mú-

zeu, bolo treba doťahovať pred vernisá-

žou tlač katalógu, plagáty, diplomy, ma-

teriály pre porotu atď.. Všetko prakticky 

súrilo, pretože ťažko sa dá niečo robiť 

2-3 mesiace vopred, ale keď je pred po-

dujatím len posledný týždeň alebo 2 dni, 

vtedy už áno...

Veľa času samozrejme zabrali admi-

nistratívne záležitosti a osobné návštevy. 

Telefonicky vám nikto nič nedá, nanajvýš 

sľúbi, a to ešte musíte pár razy pripome-

núť. A ak vám konečne odpíše, že dosta-

nete napr. knižné publikácie, treba si po 

ne prísť...a to vtedy, keď máte naplánova-

né nejaké iné dôležité stretnutie.

Rozpísanie činností odborov vo výs-

tavnom poriadku treba naozaj brať váž-

ne. Aj zahraničný odbor na výstave s me-

dzinárodnou účasťou nie je len obyčajná 

formalita. Spoločná večera na blízkom 

družstve v Ružindole nám pomohla zblí-
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ukázala vzájomná kolegialita filatelistov, 

bola to úžasná pomoc usporiadateľom.

V opačnom poradí sa tieto činnosti re-

alizovali po skončení výstavy, pri likvidá-

cii, zvesovaní exponátov a pri demontáži 

rámov. Po palmáre sa v nedeľu poobede 

prítomným odovzdalo prakticky 90% ex-

ponátov, niektorí vystavovatelia si prišli 

po ne na druhý deň a to bol jeden z naj-

väčších odpadnutých balvanov, že sa nič 

nestratilo, nepokrčilo, nepoškodilo na 

žiadnom exponáte. Bezpečnosť exponá-

tov bola zaistená nainštalovanými kame-

rami v múzeu, aj vykonávanou službou 

počas celého trvania výstavy.

Návštevnosť. Výstava sa konala v roku, 

kedy Trnava slávila 770. výročie povýše-

nia na slobodné kráľovské mesto. V mú-

zeu boli aj k tomuto výročiu pripravené 

podujatia, oznam o výstave dostali trnav-

ské školy, takže medzi návštevníkmi boli 

aj celé triedy niekoľkých škôl.

Po skončení sme napochytro zniesli 

dolu do suterénu všetko čo bolo ľahšie 

a pre špeditérov zostali ťažké prepravky 

so sklami, takže aj doprava späť do skladu 

v Soblahove bola až na pár rozbitých skiel 

bezproblémová. A keďže zostala už len 

práca s faktúrami, bločkami a potvrden-

kami, to je len malina oproti tomu, čo si 

myslíte pri pohľade na vyložené hromady 

žiť sa vo svojich problémoch zberateľov, 

niektoré ďalšie povinnosti hostiteľov 

nám nevyšli ako treba. Vystavovali pria-

telia z družobnej Vojvodiny a Juhomorav-

ského kraja, zabezpečiť od nich kvalitné 

exponáty tiež stálo času aj námahy (to sa 

nám podarilo). Ešteže existuje internet. 

Nepodarilo sa nám ale napriek snahe 

získať tretieho zahraničného partnera 

nášho kraja z Maďarska zo župy Gyor – 

Soprony.

Aj taká drobnosť, že chceme pracovať 

dlhšie, ako sú úradné a návštevné hodiny 

v múzeu, spôsobovala problémy, lebo ich 

zamestnancom v službe tak „naskakova-

li“ nadčasové hodiny. Tým, ktorí z nás ro-

bili na výstave z ochoty a zadarmo, nie... 

Takému riešeniu sa museli prispôsobiť aj 

členovia poroty, ale stihli zhodnotiť všet-

ky exponáty načas, mládežnícku sekciu 

p. Feiner dokonca v predstihu. Porote 

sme však nemohli pomôcť výpočtovou 

technikou, tlačiarňou ani internetom, 

lebo zamestnanci múzea majú kancelárie 

s PC v iných častiach budovy a tak musel 

veľa z tejto nutnej administratívnej práce 

po skončení hodnotenia vykonať predse-

da poroty (Dr. Vojtech Jankovič). Ďaku-

jem mu za to. Exponáty otvorenej triedy 

hodnotila osobitná trojčlenná komisia na 

čele s A. Urminským.

Protokoly poroty a všetky ostatné ma-

teriály boli vypracované načas, tak sme 

mohli šturmovať s vypísaním diplomov 

na medaily pred konaním palmáre. Jeho 

vytlačenie však trvalo ďalších pár dní 

a preto ho vystavovatelia dostali poštou 

dodatočne po výstave.

Ochotne pri stavbe pomohli filatelisti 

z Nitry, Piešťan, a do inštalovania vlast-

ných aj cudzích exponátov okrem me-

novaných sa zapojili aj ďalší filatelisti-

vystavovatelia z Levíc a Galanty. Tak sa 
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Pri príležitosti 90. výročia vzniku 

spoločného štátu Čechov a Slovákov 

Československej republiky v roku 1918 

usporiadal Klub filatelistov 52-19 pri 

KaMC OS SR Trenčín v spolupráci s po-

bočkou Slovenskej numizmatickej spo-

ločnosti v Trenčíne filokartistickú výsta-

Výstava k 90. výročiu vzniku 
Československa

vu pod názvom „Cesty M. R. Štefánika 

po svete na pohľadniciach“. Exponát bol 

obohatený aj o materiály ako poštové 

známky, analogické pohľadnice, FDC, 

príležitostné pečiatky, bankovky, foto-

grafie vo vzťahu k M. R. Štefánikovi, 

T. G. Masarykovi a E. Benešovi.

výstavy neudialo, žiadny úraz, ale rozbité 

sklo spôsobilo drobné oderky a škodu na 

pulóvri jedného brigádnika.

Veľmi si ceníme, že sa ozvali niektorí 

priatelia, ktorí darovali vecné ceny vysta-

vovateľom, s požiadavkou ich nemenova-

nia. Je to kontrast s tým, ako mnohí oslo-

vení odmietli pomoc alebo ju prisľúbili 

a neprišli.

Pri otvorení výstavy riaditeľka mú-

zea, Dr. Čambálová spomenula, že v Tr-

nave sa posledná výstava konala v roku 

1988, t.j. pred 20 rokmi a vyslovila ná-

dej, že ďalšia by mohla byť skôr ako po 

dvadsiatich rokoch. Keď som sa pozrel 

okolo seba, pripočítal som mnohým prí-

tomným k veku +20 a vyšlo mi z toho, že 

ťažko... Ale nádej vlastne je, veď aj zastú-

penie mladých filatelistov Trnavy bolo 

poznať nielen pri slávnostnom otvorení, 

keď sa strihala žlto-modrá páska, ale aj 

pri drobnej pomoci mládežníkov pri sta-

vaní výstavy a v prípravných prácach.

Ak vám v tomto príspevku chýbajú 

správy o samotných exponátoch, je to zá-

merné. Požiadal som webmastra stránky 

ZSF, aby kompletné výsledky a správy 

poroty umiestnil na zväzovej stránke. 

Malo by to byť – aspoň podľa mňa – pra-

vidlom po každej výstave. Bžuch.

Mgr. Ján Mička

hliníkových stojok, rámov, líšt a prepra-

viek skla a plexiskla pred výstavou...

Samozrejme boli aj iné negatíva. Me-

dzi návštveníkmi bol záujem o vystavenú 

literatúru ešte pred hodnotením porotou. 

Pár exmeplárov sa jednoducho strati-

lo, našťastie som mal pre porotu vlastné 

exempláre. Na každej výstave sa stane, že 

neprídu všetky prihlásené exponáty, ne-

dopatrením to bolo aj u nás, práve v jednej 

triede skupiny mládeže na miesto určenia 

zrejme neprišiel príslušný oznam o prijatí 

exponátov. A pritom tieto exponáty uve-

dené v katalógu dokumentujú, že mohli 

byť vystavené. Aj touto cestou prosím 

o prepáčenie, zámer to nebol. A pri množ-

stve úloh (desiatky? stovky?) sa môže stať 

všeličo. Našťastie sa nič iné vážne počas 
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Druhú časť expozície pripravil klub 

pod názvom „Život so známkami“ pri 

príležitosti životného jubilea Jozefa Kore-

ného, čestného predsedu KF 52-19. Jubi-

lant verejnosti predstavil exponát „Cesty 

M. R. Štefánika po svete na pohľadni-

ciach“ a ukážky z exponátov „Môj rodný 

kraj – Kysuce – od Makova po Žilinu“, 

„Trenčín v zrkadle pošty a filatelie“, „Dru-

há svetová vojna“, „Veľká vlastenecká voj-

na ZSSR 1941-1945“, „Holocaust a rezis-

tencia“, „Slovenské modré barety v službe 

mieru“, „Slovenské národné povstanie 

1944“, „Na večnú slávu synov Francúzska“, 

„Medzinárodná balíková pošta“, „Nálepky 

APOST pôšt v Českej republike“, „NATO 

v zrkadle pošty“, „Filatelia v partnerskej 

ARGE MILITARIA AUSTRIACA WIEN“, 

„Ľudia, pošta, poštové známky z partner-

ského mesta Gran-Gevrier“, „František II. 

Rákoczi a 300. výročie bitky pri Trenčíne“.

Klub numizmatikov pri KaMC OS 

SR Trenčín doplnil expozíciu zo zbie-

rok Ing. Jána Dibalu a Františka Jaráb-

ka o medaile, plakety, vyznamenania, 

bankovky, mince a literatúru vo vzťahu 

k M. R. Štefánikovi.

V priestoroch výstavy bola inštalovaná 

hlava gen. M.R.Štefánika z pôvodného 

súsošia z roku 1938 autora akad. sochára 

Jozefa Pospíšila. Socha bola v roku 1953 

zničená. Hlavu zachránil Ľudovít Hrn-

čár z Mníchovej Lehoty. V súčasnosti je 

bronzová hlava umiestnená v Mestskom 

úrade Trenčín. Časti súsošia z pieskovca 

sú umiestnené v Trenčianskom múzeu.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 

27.10.2008 v priestoroch KaMC OS SR 

Trenčín. V kultúrnom programe vystúpil 

spevácky zbor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka pod vedením Paedr. Joze-

fa Vakoša. Osobnosť gen. M. R. Štefánika 

priblížil účastníkom vernisáže Ivo Veliký 

– tajomník KF 52-19, ktorý bol zároveň aj 

moderátorom celého podujatia.

Jubilanta Jozefa Koreného predstavil 

plk.gšt.v.v. Ing. Dominik Slezák – pred-

seda KF 52-19 Trenčín. Sprievodné slovo 

o vystavených exponátoch vykonal Jozef 

Korený – kurátor výstavy.

Na vernisáži výstavy sa mimo iných 

zúčastnili: genmjr. v.v. Ing. Emil Ves-

tenický, poslanec Národnej rady SR, 

genmjr.v.v. Ing. Rudolf Tvaroška, čestný 

predseda Klubu vojenských veteránov 

Trenčín, genmjr.v.v. Ján Strcula, genmjr. 

v.v. Ing. Gašpar Hozman, plk.v.v. Ing. 

Pavol Rácz, predseda Klubu vojenských 

veteránov Trenčín, pplk. v.v. František 

Sekereš, predseda Klubu letcov Slo-

venského leteckého zväzu M. R. Štefá-

nika, Mgr. Vladimír Zvalený, riaditeľ 

Trenčianskeho osvetového strediska, 

Mgr. Lídia Brezová, riaditeľka Verejnej 

knižnice Michala Rešetku, Ing. Juraj 

Nedorost, predseda Klubu Slovensko-

Francúzskeho priateľstva Žilina, vedúci 

posádkových klubov pplk. v.v. Stanislav 

Martinák Trenčín, plk. v.v. Mikuláš Hor-

váth Prešov. Zástupcovia KF z Prievidze, 

Brezovej pod Bradlom, Melčíc-Lieskové-

ho, Trnavy, Nitry a Trenčína.

Pri tejto príležitosti pošta Trenčín 1 

používala príležitostnú pečiatku a po-

riadajúci klub v spolupráci s 5. karto-

reprodukčnou základňou Nemšová vy-

dal dva lístky poľnej pošty s portrétom 

gen. M. R. Štefánika a s portrétom jubi-

lanta a kurátora výstavy. Zároveň bol po-

užívaný kašet v modrej farbe s obrazom 

lietadla Caproni 450 a textom: Výstava 

cesty M. R. Štefánika po svete, 90. výročie 

vzniku ČSR 1918 a dátum trvania výsta-

vy. Výstava bola v rozsahu 52 výstavných 

plôch a bola otvorená do 14.11.2008. 

- Ký -
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Jozef Korený 
laureát Ceny ZSF za rok 2007

Rada Zväzu slovenských 

filatelistov na svojom 

zasadaní 6.9.2008 na návrh 

Komisie pre udeľovanie Ceny 

ZSF udelila Cenu Zväzu slo-

venských filatelistov pre rok 

2007 pánovi Jozefovi Kore-

nému z Klubu filatelistov pri 

Kultúrnom a metodickom 

centre ozbrojených síl Sloven-

skej republiky v Trenčíne. Vy-

tora všetkých filatelistických 

výstav v Trenčíne známych 

pod názvom Laugaricio, via-

cerých inaugurácií sloven-

ských poštových známok 

v trenčianskom regióne 

i ako nominanta na Cenu 

mesta Trenčín v roku 1998. 

Tí skôr narodení poznali 

jeho exponát „Kráľovná 

Viktória 1840-1901“ vysta-

vený na Svetových výstavách v Poznani 

(1973), Miláne (1986) a Prahe (1978). Jeho 

terajšia publikačná a vystavovateľská čin-

nosť je zameraná na zdokumentovanie 

činnosti československých a slovenských 

ozbrojených síl v mierových misiách 

OSN. V Slovenskej republike sa od roku 

1993 zúčastnil na 25 propagačných a sú-

ťažných výstavách s exponátmi o misiách 

OSN napr. „Od Kórey po Cyprus“„ (2001), 

„Naša cesta do NATO“ (2004),  „Sloven-

ské modré barety v službe mieru“ (2006). 

Exponáty „Misie OSN a operácie za mier„ 

a  „Pošta vojenských misií OSN“ vysta-

voval v mnohých mestách na Slovensku, 

v Českej republike, Rakúsku a v Poľsku.

Pán Jozef Korený, bývalý vojak z po-

volania nedávno oslávil sedemdesiate 

narodeniny. Cena ZSF je vyjadrením 

vďaky zväzu za jeho všestrannú ce-

loživotnú filatelistickú činnosť. Som 

presvedčený, že cena bude odovzdaná 

do tých povolaných rúk a srdečne mu 

v mene filatelistickej obce Slovenska 

blahoželáme k jej udeleniu.

Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.
podpredseda ZSF

znamenanie mu bolo udelené za dlho-

ročnú, všestrannú činnosť v prospech 

Zväzu slovenských filatelistov.

Z jeho obsiahleho filatelistického ži-

votopisu podľa personálnej monografie 

pod názvom „Jozef Korený, vojak vo 

svete pošty, filatelie a numizmatiky“ 

vydanej Verejnou knižnicou Michala 

Rešetku v Trenčíne a mestom Trenčín 

vyberám tie najdôležitejšie údaje.

Pán Korený pôsobí v organizovanej 

filatelii viac ako 40 rokov. Je aktívny pub-

licista a vystavovateľ, dlhoročný funkcio-

nár Zväzu slovenských i českosloven-

ských filatelistov a zástupca zväzu v Arge 

Militaria, medzinárodnom spoločenstve 

filatelistov zameraných na vojenskú tema-

tiku. Jeho činnosť vo filatelii bola viackrát 

ocenená udelením rôznych medailí alebo 

diplomov. Spomeniem len tie najdôleži-

tejšie od roku 1993. Je nositeľom zlatého 

Čestného odznaku Zväzu slovenských 

filatelistov, medaily Poštového múzea Slo-

venskej pošty š.p., medaily Arge Militaria 

(2003, Rakúsko), medaily kráľa Petara I. 

(1998, Srbsko).  Domáca filatelistická ve-

rejnosť ho pozná ako hlavného organizá-
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Ing. Josef Rančák 
oslávil päťdesiate narodeniny

Meno Josef Rančák je vo 

filatelistických kru-

hoch veľmi známe. Poznajú 

ho najmä podtatranskí fila-

telisti ako hlavného organi-

zátora známych celosloven-

ských búrz v Poprade, ktoré 

sa pravidelne konajú aspoň 

dvakrát ročne od roku 1996. 

Tiež je známy v mládežníc-

kej filatelii, kde už niekoľko 

v Poprade pod jeho vede-

ním je zorganizovanie vy-

nikajúcej súťažnej výstavy 

Popradfila 2006.

Vo svojej filatelistickej 

činnosti Josef nezabúda 

ani na našich pokračovate-

ľov – na mládež. Od roku 

1998 vedie KMF v Poprade, 

ktorého členovia dosahujú 

výborné výsledky vo Fila-
telistickej olympiáde mládeže, ako aj so 

svojimi exponátmi na medzinárodných 

súťažných výstavách v triede mládeže. 

Veľmi aktívny je aj v rámci východo-

slovenského regiónu pri organizovaní 

mládežníckych podujatí, regionálneho 

kola filatelistickej olympiády mládeže, 

či stretnutia východoslovenských mlá-

dežníkov.

Vo výbore ZKF východoslovenského 

regiónu pracoval dve funkčné obdobia. 

Taktiež pôsobil ako člen Revíznej ko-

misie ZSF. Od roku 2007 je predsedom 

tejto komisie.

Ing. Josef Rančák je nositeľom zla-

tého Čestného odznaku ZSF. Jeho 

zberateľskou oblasťou sú českosloven-

ské a slovenské známky, námet šport 

a maximafília.

Milý Jožko, dovoľ, aby sme Ti v mene 

všetkých filatelistov popriali k Tvojmu 

okrúhlemu jubileu veľa zdravia, šťas-

tia, pracovných úspechov, pohodu v ro-

dinnom kruhu a veľa krásnych chvíľ 

prežitých pri našej spoločnej záľube, 

pri filatelii. Rada ZSF

rokov vedie Krúžok mladých filatelis-

tov v Poprade. Od roku 1999 je aj pred-

sedom regionálnej komisie mládeže 

východoslovenského regiónu.

Dňa 31. júla tohto roku sa Ing. Josef 

Rančák dožil významného jubilea 50 

rokov. Josef je rodákom z českého Libe-

recka. Na Slovensko ho priviedlo v roku 

1981 zamestnanie, kde sa usadil pod vr-

cholmi Vysokých Tatier v Poprade.

Filatelia ho očarila už v mladosti, 

a tak sa v roku 1984 stáva členom Zvä-

zu slovenských filatelistov, a vstupuje 

do klubu filatelistov v Poprade. Tu sa 

veľmi aktívne zapája do činnosti klu-

bu. V roku 1996 sa tak stáva jeho pred-

sedom a pod jeho vedením popradský 

klub filatelistov sa stáva výrazne ak-

tívnejší. Organizuje filatelistickú účasť 

na propagačných akciách konaných pri 

rôznych výročiach a udalostiach v meste 

a vo Vysokých Tatrách, kde prezentuje 

krásu filatelie pred širokou verejnosťou. 

Pre propagáciu filatelie tiež organizu-

je malé propagačné výstavky. Jedným 

z veľkých úspechov klubu filatelistov 
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INZERCIA ZSF
• Klub filatelistov v Poprade pozý-

va zberateľov na Podtatranskú fi-

latelistickú výmennú schôdzku, 

ktorá sa koná v sobotu 21. marca 

2009 v čase od 7,00 do 12,00 hod. 

v priestoroch Strednej združenej 

školy na Okružnej ulici v Poprade. 

 Kontakt: J. Rančák, Štúrova 5, 

05801 Poprad, tel.: 0907949956.

Ubytovanie zabezpečené. Ostatné 

zberateľské odbory vítané.

• Záujemcovia o zbieranie, výmenu, 
predaj kolkov a listím s kolkami 

ozvite sa prosím na adresu: Dušan 
Evinic, Poľská 4, 040 01 Košice

• Predám čisté a pečiatkované znám-

ky, hárčeky, TL, ZZ a celistvosti ČR 

1993-99. I. Lužák, Púpavova 2, 841 

04 Bratislava 43, tel. 02/654 25 054.

• Zaujímam sa o známky z Českoslo-

venska od roku 1918 do roku 1992 

(číslovanie podľa katalógu Pofis). 

Ponúkam na výmenu čisté a pečiat-

kované známky ZSSR. Hovorím 

rusky a anglicky. A. Ovcinnikov, Za-

vodska 71/9, 305 047 Kursk, Rusko.

propagácii regiónu vo filatelii a opačne 

propagácii filatelie medzi širokou verej-

nosťou. Určite nikto z nás nezabudne 

na filatelistické akcie, ako pripomenutie 

si 350. výročia narodenia kežmarského 

hradného pána Imricha Thőkőlyho, či 

excelentnú inauguráciu známky Zvonica 

v Podolínci, o ktorých hladný priebeh sa 

zaslúžil hlavne náš oslávenec. 

V tejto činnosti nepoľavuje ani dnes, 

ba dá sa povedať, že svoje úsilie ešte stup-

ňuje. Veď práve vďaka jeho aktivitám sa 

budeme môcť v roku 2010 stretnúť v emi-

venska a Slovenska, ale najvýznamnej-

šiu časť jeho zbierky tvoria pohľadnice 

skoro celého východoslovenského regi-

ónu. Je nositeľom zlatého Čestného od-

znaku ZSF.

Členovia klubu filatelistov 54–12 Kež-

marok jubilantovi k jeho okrúhlemu ži-

votnému jubileu prajú všetko najlepšie, 

šťastie, zdravie a veľa síl a nadšenia v ďal-

šom zberateľskom úsilí, z ktorého výsled-

kami určite bude dôstojne prezentovať 

filateliu a filokartiu v našom regióne.

Výbor KF 54 – 12 Kežmarok

Jubileum Dr. Andreja Janovského

Dňa 7.11. sa dožil význam-

ného životného jubilea 

PeaDr. Andrej Janovský, dlho-

ročný člen klubu filatelistov 

v Kežmarku. Dr. Janovský pat-

rí k aktívnym členom nášho 

klubu filatelistov. Vo výbore 

klubu zastával rôzne funkcie, 

v súčasnosti je podpredsedom 

klubu. Jeho aktivity smerujú 

hlavne do propagačnej oblasti, 

č k Sl

sii Umenie s reprodukciou 

nádhernej gotickej sochy 

z dielne Majstra Pavla z Le-

voče, s Madonou z Ľubice. 

Dr. Janovský sa aktívne 

zapája aj do výstavnej čin-

nosti nášho klubu, ako na-

príklad propagačnej výs-

tave Kežmarok 2007.

Jeho zberateľskou oblas-

ťou sú známky Českoslo-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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435) Z. Palugyay (1898-1935): Dievča  v bielom s tová-
renskými komínmi a kvetmi, 1932

434 T2 1000g (31 Sk) viacfarebná 31,- Sk  
435 T1 1000g (37 Sk) viacfarebná 37,- Sk  
434 PL (109 x 165 mm) .....................124,- Sk

435 PL (109 x 165 mm) ..................... 148,- Sk

434 FDC  ................................................50,- Sk

435 FDC  ................................................56,- Sk

433 T2 50g (10 Sk) viacfarebná ....10,- Sk 
433 FDC  ................................................29,- Sk

433 ZZ  ..............................................100,- Sk

433 CM  ................................................21,- Sk

2008, 27. 11. * Jozef Baláž: ilustrácia 
z knihy Sedemfarebný kvietok, Zoltán 
Palugyay: Dievča v bielom s továren-
skými komínmi a kvetmi (Umenie) * 

príležitostné známky * GÚ+R: F. Hor-

niak (434), R. Cigánik (435) * OTp PTC, 

Praha * PL: 4 ZP + 2 K, TF: 1 PL * papier 

OZ * RZ 11 3/
4
 * FDC N+R: F. Horniak 

(434), R. Cigánik (435) OTp TAB * ná-

klady: po 100 tis. (po 25 tis. PL)

2008, 27. 11. * 1. poštová linka Bratisla-
va-Ružomberok-Košice (Deň poštovej 

známky) * príležitostná známka * N: D. 

Grečner * OF PTC, Praha * PL: 30 ZP + 

30 K, TF: ? PL * papier FLA * HZ 11 3/
4
 : 

11 1/
4
  * FDC N: D. Grečner, R: A. Feke, 

OTp+OF TAB * náklad 1 mil.

Poštový posol, mapa horného Uhorska; K: predznám-
kový list, trúbka a pištoľ

436 T1 50g (16 Sk) viacfarebná ....16,- Sk  
436 FDC  ................................................35,- Sk

436 NL  ................................................24,- Sk

J. Baláž (1923-2006): ilustrácia z knihy Sedemfarebný 
kvietok, 1975

Celiny 2008 

Slovenská pošta a.s. vydala len pre svoje 

služobné potreby celinové obálky s témou 

Vianoce 2008 a Deň poštovej známky. 

1. poštová linka Bratislava - Ružomberok 

- Košice bez označenia výplatnej hodnoty 

s textom  Vec poštovej služby – Service 

des Postes.
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