1
40. VÝROÿIE Z ALOŽENIA
ZVä ZU SLOVENSKÝCH FIL ATELIS TOV

Výtvarný návrh známky:
Dušan GreĀner, akademický maliar

NÁRODNÁ FILATELIS
FIL ATELIS TICKÁ VÝS TAVA
SLOVENSKO 2009
Ni t r a
14 . - 1 7. 5 . 20 0 9
Výs tavná medail a
averz / reverz

V ý t va rný n áv r h :
Ru d o l f C i gá n i k ,
a k a d e m i c ký m a l i a r

Známková tvorba Slovenskej republiky 2009 - I. štvrťrok

2009, 1. 1. * Pamätná prvá eurová známka
* príležitostná známka * N+R: M. Činovský * OTp+OF+reliéfna termotlač PTC,
Praha * PL: 6 ZP, TF: 1 PL * papier OZ *
RZ 11 3/4 : 11 1/2 * FDC N+R: F. Horniak,
OTp TAB * náklad 600 tis.

Znak Eura, mapa Slovenska; ozdobná
kresba: národné strany slovenských euromincí

437
437 PL
437 FDC
437 PaL

Cigánik (440), J. Vitek (441), A. Feke (442,
444), Ľ. Žalec (443, 448), F. Horniak (447,
449), OTp TAB * náklady: 438 – 2 mil., 439
– 2 mil., 440 – 2 mil., 441 – 2 mil., 442 –
2 mil., 443 – 1 mil., 444 – 2 mil., 445 – 1
mil., 446 – 1 mil., 447 – 2 mil., 448 – 100
tis., 449 – 2 mil.

Kaplnka sv. Margity pri

Kostol Matky Božej v Boldogu

Rotunda sv. Margity v Šiveticiach

Kostol sv. Jána Krstiteľa v
Sedmerovci - Pominovciach

Kostol vo Svätušiach

Kostol v Čiernom Brode

Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule

Kostol sv. Egídia v Iliji

Kostol sv. Štefana kráľa
v Žiline-Závodí

Premonštrátsky kláštor
Panny Márie v Bíni

viacfarebná ................................... 1,00 Kopčanoch
(115x164 mm) ....................................6,00
.............................................................. 1,63
.............................................................. 1,49

2009, 2. 1. * Kultúrne dedičstvo Slovenska – predrománske a románske pamiatky * výplatné známky (438-442, 444, 447,
449), príležitostné známky (443, 445-446),
v hárčekovej úprave (448) * N: P. Uchnár
(438, 444), P. Augustovič (439, 443), I.
Benca (440, 445), R. Brun (441, 446), A.
Feke (442), K. Felix (447, 449), D. Kállay
(448), GÚ: P. Augustovič, P. Biľak, R: A.
Feke (438, 442, 444), R. Cigánik (439, 440,
441), F. Horniak (447, 449), M. Činovský
(448) * OTr+HT (438-442, 444, 447, 449),
OF (443 a 445-446), OTp+OF (448) PTC,
Praha * PL: 100 ZP (438-442, 444, 447,
449), 50 ZP (443, 445-446), H: 1 ZP + 4 K
(448), TF: 2 PL (438-442, 444, 447, 449), 4
PL (443, 445-446), ? H (448) * papier FLA
* RZ 11 3/4 : 11 1/4 (438-442, 447, 449), RZ
11 1/4 : 11 3/4 (444), HZ 11 3/4 : 11 1/4 (443),
HZ 11 1/4 : 11 3/4 (445-446), RZ 11 3/4 (448)
* FDC N: P. Uchnár (438, 444), P. Augustovič (439, 443), I. Benca (440, 445), R.
Brun (441, 446), A. Feke (442), K. Felix
(447, 449), D. Kállay (448), R: B. Šneider
(438, 445), V. Ondrejička (439, 446), R.
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ÚVODNÍK

V jubilejnom roku

R

ok, do ktorého sme vstúpili je pre nás rokom jubilejným. Oslávime v ňom 40. výročie založenia ZSF. Celoštátne
oslavy sa uskutočnia v Nitre
v rámci Národnej výstavy Slovensko 2009. Toto pripomenutie si nášho výročia nebude
jediné. K jeho oslave sa pripravujú aj ďalšie kluby filatelistov
na Slovensku organizovaním
akcií vo vlastnej réžii. A práve
tu je parketa pre nášho Spravodajcu ZSF,
v ktorom veľmi radi uverejníme Vaše pozvánky na tieto akcie. Medzi prvými,
okrem nitrianskych filatelistov, túto
možnosť využívajú v tomto čísle košickí
filatelisti, ktorí k 40. výročiu ZSF chystajú filatelistickú výstavu aj odborný
seminár, na ktorý Vás, prostredníctvom
nášho periodika, srdečne pozývajú. Uvádzame tiež prihlášku exponátov na výstavu Košice 2009.
Fakt, že slovenská známková tvorba vo svete niečo znamená dokazuje aj
ďalšie prvenstvo našej známky „Bratislavský hrad“, ktorá sa stáva najkrajšou
známkou sveta za rok 2007. Jej autorovi
Dušanovi Kállayovi a rytcovi Františkovi Horniakovi aj touto cestou blahoželáme k úspechu a ďakujeme im za krásnu
známku. Ktoré známky sa umiestnili
v prvej desiatke sa dozviete z článku
„Slovenská známka znova najkrajšia na
svete“.
V čísle tiež prinášame pár zaujímavosti o známke z emisie Umenie 1993
„Jozef Kostka: Jar oráča“, kde pri realizácii došlo k značnému omylu, ako aj
o islandskej známke, ktorá pôsobením
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tepla mení farbu a tým aj
obrázok.
V tomto čísle uverejňujeme už minule avízované
reportáže z inaugurácie
známok emisie „Krásy našej vlasti – Drevené kostolíky“ zo Svidníckeho múzea, ako aj pohľad na XXV.
Dni filatelie Slovenska,
ktoré sa minulý rok konali
v Banskej Bystrici.
Nechýba ani rubrika „Z klubov a regiónov“, ktorá informuje o dianí v našich
kluboch filatelistov a umožňuje Vám inšpirovať sa ich prácou a akciami.
To by bol stručný obsah nášho, verím že, zaujímavého čísla. Pre budúce
sme si odložili (nútene, lebo rozsah
nad 36 strán nás nepustí) zaujímavý
článok z ešte zaujímavejšej oblasti filatelie od renomovaného odborníka na
túto oblasť pána Júliusa Píšu „Perfíny
– rok 2008“.
Verím, milí čitatelia, že Vás toto číslo
Spravodajcu zaujme a poučí, že pri jeho
čítaní strávite príjemné chvíle oddychu.
Tento krát sa ešte pred čítaním nášho
druhého čísla budete môcť oboznámiť
s veľmi zaujímavou a reprezentačnou
publikáciou „ZVÄZ SLOVENSKÝCH
FILATELISTOV V ZRKADLE ČASU“,
ktorá je pamätnicou činnosti nášho
zväzu z rokov 1995 – 2008 a bude vydaná k celoštátnym májovým oslavám
40. výročia vzniku ZSF v Nitre. Publikácia bude distribuovaná s členskou
prémiou za rok 2008 pre každého člena
ZSF zdarma.
Ing. Zdeněk Baliga, šéfredaktor
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU

40. výročie vzniku ZSF

N

árodný zjazd slovenských filatelistov sa zišiel 17. mája 1969 na Sliači
v terajšej budove kúpeľného
hotela Palace a tohto roku si
pripomenieme jeho 40. výročie. Rada ZSF sa rozhodla
pri tejto príležitosti usporiadať Národnú filatelistickú výstavu SLOVENSKO
2009. Výstavy sa zúčastnia
aj zahraničné filatelistické zväzy,
predovšetkým krajín V4 a participujúcich zväzov Rakúska, Ruska, Srbska a Chorvátska. Organizovania sa
zhostil klub filatelistov 52-51 z Nitry.
Okrem filatelistickej výstavy sa uskutoční rad filatelistických, kultúrnych
a spoločenských udalostí.
Slovenská pošta, a.s. vydá slovenskú poštovú známku s personalizovaným kupónom, FDC a pamätný list.
Popri otvorení výstavy sa uskutoční
uvedenie tejto poštovej známky s príležitostnou poštovou pečiatkou a príležitostnou poštovou priehradkou
s pracoviskom na výrobu personalizovanej poštovej známky.
Slovenskí filatelisti sa stretnú na
XXVI. Dňoch filatelie Slovenska
a slávnostnom zasadnutí Rady ZSF.
Zahraniční hostia navštívia Poštové múzeum Slovenskej pošty, a.s.
v Banskej Bystrici a zúčastnia sa odhalenia pamätnej tabule v Kúpeľoch
Sliač na budove Kúpeľného hotela
Palace pri príležitosti 40. výročia založenia ZSF.
2009 / 1

Slovenská pošta, a.s.
pripravuje výstavu tvorcov prvých slovenských
Euroznámok s účasťou
tvorcov týchto známok
v súkromnej galérii
M Art Print Gallery vo
Veľkom Záluží. Organizačný výbor výstavy
usporiada vyhodnotenie
výstavy a verejnej Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú
známu roka 2008.
Poštový úrad Nitra 1 bude v dňoch
14. mája 2009 (uvedenie poštovej známky) a 15. mája 2009 (filatelistická výstava) používať dve príležitostné poštové
pečiatky, Veľké Zálužie 16. mája 2009
(najkrajšia slovenská poštová známka
roka 2008) jednu a Sliač 17. mája 2009
(40. výročie ZSF) tiež jednu.
Zväz slovenských filatelistov vydá
Pamätnicu k 40. výročiu ZSF od roku
1995 doteraz s členskou prémiou za
rok 2008 pre všetkých členov zdarma.
Organizačný výbor výstavy vydá Katalóg výstavy s článkami o tvorbe slovenských poštových známok.
Rada ZSF a organizačný výbor výstavy SLOVENSKO 2009 a osláv 40.
výročia založenia ZSF privítajú a tešia
sa na účasť všetkých slovenských filatelistov v starobylej Nitre.

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF
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DOKUMENTY ZSF

UZNESENIA
zo VII. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 7. marca 2009 v Bratislave
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Vydanie publikácie Ing. M. Bachratého „Odtlačky výplatných strojov
v tematickej zbierke a exponáte“ s finančnou podporou ZKF Bratislava.
2) Platenie príspevkov ZSF za rok 2009
k 7.3.2009.
3) Informáciu o príprave účasti ZSF na
Kongrese FEPA dňa 11.5.2009.
4) Požiadavku PFZ o obsadenie výstavy Glogów 2009 v Poľsku.
5) Menovanie významných vystavovateľov ZSF za národných komisárov.
6) Vyhlásenie výsledkov o najkrajšiu
poštovú známku sveta Grand Prix
de ĺ Exposition WIPA za rok 2007
a prípravu uvedenia spoločného Slovensko-Rakúskeho vydania poštovej známky.
7) Neúplnosť zoznamu filatelistických
exponátov ohodnotenia členov ZSF
na výstavách za posledných 5 rokov.
8) Odovzdanie Účtovného denníku výstavy NITRAFILA 2008 na kontrolu
predsedovi KRK ZSF.
9) Činnosť KF v Košiciach a usporiadanie súťažnej filatelistickej výstavy
3. stupňa.
10) Stav KMF ZSF a v jednotlivých
ZKF.
11) Zrušenie KF 53-13 Pohorelá Maša
a KF 54-13 Jelšava.
12) Prípravu Pamätnice ZSF k 40. výročiu.
13) Prípravu osláv a výstavy SLOVENSKO 2009.
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14) Zostatkový stav inventarizácie filatelistického materiálu Novinkovej
služby ZSF k 7.3.2009.
B) SCHVAĽUJE
1) Plnenie rozpočtu ZSF za rok 2008
predloženého hospodárom pánom
Jánom Moravčíkom.
2) Rozpočet ZSF na rok 2009.
3) Vyplatenie pomernej časti dlhov
ZKF s členských príspevkov v sume
20000 Sk/66,88€ podľa schváleného
rozpočtu ZSF na rok 2009.
4) Členstvo v ZSF pánovi Jiřímu Stupkovi z Českej republiky.
5) Čestné strieborné odznaky ZSF
Jánovi Repčekovi z KF 53-06 Liptovský Mikuláš a pánovi Milanovi
Šestákovi z KF 53-09 Banská Štiavnica.
6) Porotu na výstavu SLOVENSKO
2009 podľa návrhu predsedu Komisie porotcov ZSF:
predseda Ing. Miroslav Bachratý
tajomník RNDr. Vojtech Jankovič
členovia Dušan Evinic, PaedDr. Jozef
Oško, Ing. Andrej Tekeľ, Ivan Tvrdý,
Alexander Urmínsky.
7) Projekt Spravodajcu ZSF s tým, že
bude vychádzať ako štvrťročné periodikum v rozsahu 32 strán a bude
mu pridelené ISBN číslo.
C) UKLADÁ
1) Predsedom ZKF porovnať zálohy KF
na novinkovú službu so zápisom na
ZSF k 7.3.2009.
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Zodpovední: predsedovia ZKF
Termín: 31.5.2009
2) Napísať odpoveď predsedovi Komisie PH ZSF ohľadne dotácie na vedeckú konferenciu.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 31.3.2009
3) Vyplatenie pomernej časti dlhov
ZKF z členských príspevkov podľa
schváleného rozpočtu ZSF na rok
2009.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 31.3.2009
4) Vypísať a zaslať dekréty schváleným
členom výstavnej poroty ZSF na výstavu SLOVENSKO 2009.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 15.3.2009
5) Zvolať zasadnutie Výstavnej komisie ZSF ohľadne novelizácie Výstavného poriadku a zoznamu ohodnotenia filatelistických exponátov
členov ZSF za posledných 5 rokov.
Zodpovedný: predseda Výstavnej komisie
Termín: 31.5.2009

6) Odoslať schválené strieborné ČO
ZSF príslušným KF.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 15.3.2009
7) Zrušeným KF odovzdať zápisnice
o zrušení KF s odovzdaním pečiatky
KF sekretariátu ZSF.
Zodpovední: predsedovia KF a ZKF
Termín: 31.3.2009
8) Určiť národného komisára na výstavu Glogów 2009 v Poľsku z významných filatelistických vystavovateľov
ZSF.
Zodpovedný: podpredseda ZSF pre
zahraničie
Termín: 15.3.2009
D) ĎAKUJE
1) Pracovníkom sekretariátu ZSF menovite pánovi Jánovi Moravčíkovi,
pani Ivetke Valaškovej a pani Betke Köglerovej za prípravu Plnenia
rozpočtu ZSF za rok 2008, Návrh
rozpočtu ZSF na rok 2009 a Inventarizáciu filatelistického materiálu
v Novinkovej službe ZSF.

Drevené perly Slovenska

D

ňa 1. júla minulého roku boli do
Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO zapísané Drevené kostoly zo
Slovenska. Keď sa tvoril emisný plán
slovenských poštových známok na rok
2008, ešte to nikto nevedel, že zobrazené
artefakty jednej z jeho top emisii „Krásy
našej vlasti“, pre tento rok „Drevené kostolíky“, budú svetovým dedičstvom.
Drevené kostolíky sú neodmysliteľnou súčasťou sakrálnych stavieb východného Slovenska. Drevo, ako najlacnejší
2009 / 1

a najdostupnejší stavebný materiál, sa na
stavbu kostolíkov na dedinách používalo
prakticky od 15. storočia. Najčastejšie to
bol červený smrek, v neskorších dobách
po jeho vyčerpaní to boli jedle a smreky.
Vzácne sa vyskytujú aj stavby z cenného
tisového dreva.
Na tejto emisii boli vyobrazené na
známkach kostol v Hervartove a kostol
z Dobroslavy. Kupóny tvoria vyobrazenia kostolov v Ladomírovej, Príkrej
a Hunkovciach.
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Byť na východe Slovenska a nenavštíviť tieto nádherné historické
stavby je obrovskou chybou. A tak pred účasťou
na uvedení známok som
mal možnosť návštevy
aspoň kostolíkov vyobrazených na nových
známkach.
Rímskokatolícky kostol v Hervartove je zasvätený sv. Františkovi
z Assisi. Je jedným z najvzácnejších drevených
kostolíkov na Slovensku.
Je postavený z dreva červeného smreku a tisu DREVENÝ KOSTOLÍK V DOBROSLAVE
s kamennou podlahou.
Stavba sa datuje okolo roku 1500, čím chádzajúci z polovice 18. storočia z ikoje aj najstarším dreveným kostolom na nou Svätej Trojice. Chrám bol obnovený
Slovensku. V období renesancie pribudli v roku 2002. To, že sa nachádza v Údolí
v interiéri nástenné maľby z roku 1665. smrti, kde počas druhej svetovej vojny
Sú na nich výjavy Adama a Evy v raji, prebiehali najkrvavejšie boje svedčí aj
súboj sv. Juraja s drakom a podoben- to, že v pôvodných drevených laviciach
stvo o múdrych a nemúdrych pannách. sa dodnes nachádzajú diery po guľkách
V súčasnosti je kostol zrekonštruovaný so sovietskych a nemeckých samopalov
aj s jeho mobiliárom a pri kostolíku je a guľometov.
zriadené turistické informačné cenVydanie takejto atraktívnej emitrum, v ktorom nám veľmi ochotne sie si skoro nik z nás nevie predstaviť
poskytli podrobné informácie o tejto
bez slávnostného uvedenia. Za miesto
pamiatke, ako aj umožnili excelentnú tohto aktu bol vybraný Skanzen ľudoprehliadku kostolíka.
vej architektúry vo Svidníku – Múzeum
ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Tu sa
Druhým kostolíkom vyobrazeným na
10. októbra 2008 v popoludňajších hodiznámke je Chrám sv. Paraskievy z roku
nách zišli účastníci uvedenia. Slovenská
1932. Tento bol postavený na mieste
pošta pripravila vo svojom stánku pesstaršieho chrámu na konci dediny a je
obklopený cintorínom. Pôdorys má trú ponuku filatelistických materiálov
v tvare kríža, strecha je šindľová s tro- k tejto emisii. Samozrejme nechýbala
ani príležitostná poštová pečiatka. Škomi hranolovitými vežami zakončenými
cibuľami s krížmi. Celý objekt je obitý da je, že organizátori, alebo filatelisti,
doskami. Vnútro zdobí ikonostas po- nepripravili obálky s prítlačami, ktoré
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Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA
by mohli účastníci využiť na vyhotovenie pekných suvenírov z tejto akcie,
ktorých zaslaním poštou by vznikli zaujímavé poštové dokumenty.
Samotný akt uvedenia známok do
poštovej prevádzky vykonali riaditeľ
múzea, vedúci Pofisu, autor známky
a jej rytec tradičným spôsobom – šampanským. Chvíle čakania účastníkom
spríjemňovali detské folklórne súbory
zo Svidníku svojim perfektným hudobno – tanečným programom. Kto
mal záujem mohol si pozrieť zaujímavú
expozíciu skanzenu, v ktorej sa mohol
oboznámiť so životom našich predkov
na dedinách východného Slovenska.
Túto možnosť snáď využili všetci účastníci. Nás filatelistov potešila hlavne
účasť autora známok akademického
maliara Karola Felixa a rytca Františka
Horniaka, ktorí pripravili pre účastníkov akcie autogramiádu.
Na záver uvedenia pripravili organizátori malé občerstvenie pozostávajúce z ochutnávky tradičných špecialít
tohto kraja. Že boli vynikajúce, ako aj

SLÁVNOSTNÁ INAUGURÁCIA ZNÁMOK
nálada na uvedení známok, svedčí aj to,
že sme sa rozchádzali až keď sa začalo
stmievať. Za príjemné chvíle ďakujeme
všetkým organizátorom, ktorým sa akciu podarilo, aj keď s miernym časovým
zdržaním, ale zato výborne pripraviť.
Ing. Zdeněk Baliga

Slovenská známka
znova najkrajšia na svete
Kvalita sa chváli sama. 10 najkrajších známok sveta.
Grand Prix de ľExposition WIPA: Qualität setz sich durch.
Pod týmto titulkom oznámila porota
v časopise Briefmarken 3/2009, 51 svoje
rozhodnutie, že najkrajšia známka sveta
za rok 2007 je slovenská známka Bratislavský hrad v hárčekovom prevedení.
Na ďalších miestach sa umiestnili:
2009 / 1

2. Česká republika (*518, B 26)
3. Švédsko (*2588-2589, B 24)
4-5. Island (*1171), Brazília (*3491 -3493,
B 136)
6. Chile (*2201-2203)
7. Ukrajina (*841-842)
8. Lichtensteinsko (*1450)
9. Hongkong, Čína (*1443-1445, B 178)
10. Bielorusko (*660, B 54)
*Číslovanie je podľa katalógu Michel.
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA
Blahoželáme autorovi Prof. Dušanovi
Kállayovi, rytcovi Františkovi Horniakovi, ako aj Slovenskej pošte, a.s. vydavateľovi hárčeka k tomuto krásnemu úspechu.
Na hodnotenom súbore je pozoruhodné,
že sa celosvetovo presadila hárčeková

úprava, ktorej tvorcovia všade venujú
výnimočnú pozornosť. Pozoruhodné je
tiež, že laureátom je krása tlače z rytiny.
Slovenskí filatelisti majú radosť, že sú súčasťou tohto nádherného úspechu.
Ľubomír Floch

Kuriózny omyl na známke
„Jozef Kostka – Jar oráča“ (č. 24)

P

rvá slovenská známka emisného
radu „Umenie“ bola vydaná 31. decembra 1993. Na návrhu známky, uloženom v Poštovom múzeu Slovenskej
pošty, a.s. v Banskej Bystrici je ešte
názov štátu „ČESKOSLOVENSKO“
a nominálna hodnota „6 Kčs“, čo znamená, že aj táto známka, ako viacero

ORIGINÁLNA PLASTIKA

10

iných z roku 1993, bola pôvodne pripravovaná pre československú známkovú tvorbu. Známku pripravil a vyryl doc. Martin Činovský, akademický
maliar, ArtD.. Známku vytlačila technikou štvorfarebnej oceľotlače z plochých platní (pre každú farbu bola
vyrobená platňa s jedným priehradkovým listom) Poštovní tiskárna cenin,
a.s. Praha.
Pre zberateľov-špecialistov sa táto
známka stala atraktívnejšou po vydaní
prítlače s faksimile podpisu Jozefa Kostku 13. novembra 1996. Prítlač na kupóny pôvodných priehradkových listov
(so štyrmi známkami a dvomi kupónmi) natlačila firma Kníhtlač Gerthofer
v Zohori. Listy s prítlačou boli následne
roztrhané na dve zvislé spojky a tie boli
prostredníctvom POFIS-u distribuované výhradne iba na filatelistický trh
(nie na poštové priehradky). Neskôr sa
na burzách a aukciách objavili aj celé PL
s prítlačou v pôvodnom, nerozdelenom
stave.
Pri jednom stretnutí mi pán Činovský povedal, že k tejto známke sa viaže
ešte jedna zaujímavosť. Keď známku
navrhoval, nemal možnosť vidieť originál plastiky, ale od vtedajšej riaditeľky
Slovenskej národnej galérie Zuzany
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV
Bartošovej–Pinterovej dozeum Slovenskej pošty,
stal katalóg, v ktorom bolo
a.s. vo svojej expozícii
toto dielo reprodukované.
na nedávnej pražskej
Známka bola navrhnutá,
Svetovej výstave pošschválená, vyrytá, vytlatových známok Praga
čená a vydaná. Omnoho
2008. Dielo získalo Pošneskôr, pri stretnutí so
tové múzeum do svosamotným Jozefom Kostjich zbierok v roku 2007
kom sa od neho dozvedel,
z iniciatívy vedúceho
že plastika je na známPOFIS-u, Mgr. Martina
ke zrkadlovo obrátená!
Vanča, PhD..
Obrázok vo výstavnom
Táto slovenská známkatalógu SNG, ktorý bol
ka sa tak zaraďuje do
predlohou známky, bol
početnej skupiny omychybný – zrejme sa stalov na známkach. Ozaj,
lo, že pri tlačovej prípramilí čitatelia, ak ste boli
ve tohto katalógu niekto
na Prage a videli ste expoložil na montážny stôl
pozíciu nášho poštovéVYOBRAZENIE V KNIHE „JOZEF
diapozitív nesprávne. Boho múzea, všimli ste si
KOSTKA SÚBORNÉ DIELO“
hužiaľ, na túto skutočnosť
tento omyl?
nikto neupozornil, ani chybu v katalóZa spoluprácu pri príprave článku
gu nepriznal. Reprodukujeme obrázok a overení informácií ďakujem vedúcekatalógu súborného diela Jozefa Kostku mu Poštového múzea PhDr. Štefanovi
s nesprávnym vyobrazením plastiky.
Kollárovi, PhD. a pracovníkom inforOriginál plastiky, presnejšie jednu mačno-dokumentačného centra SNG.
Ing. Miroslav Gerec
z jeho 5-ich kópií vystavilo Poštové mú-

XXV. Dni filatelie Slovenska
očami účastníka

K

eď sa nejaké podujatie uskutočňuje
pár rokov po sebe začneme hovoriť
o pravidelnom podujatí.
Pravidelné podujatie Dni filatelie
Slovenska sa každoročne uskutočňuje
už nie len niekoľko rokov, ale každoročne už štvrť storočia a to je, myslím
si, špecifikum, ktoré sa v európskej filatelii asi často nevyskytuje, možno sa
nevyskytuje vôbec. Práve toto okrúhle jubileum zaväzovalo organizátorov
2009 / 1

k dôstojnej oslave nášho filatelistického
sviatku.
Organizovanie XXV. Dní filatelie
Slovenska na seba prevzali kluby filatelistov 53-07 a 53-53 Banská Bystrica.
Spoluorganizátormi, pritom veľmi aktívnymi, boli zložky Slovenskej pošty,
a.s. Poštové múzeum Banská Bystrica,
Slovenské vedecké filatelistické spoločenstvo. Usporiadateľmi bol Zväz slovenských filatelistov a mesto Banská
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PHDR. ŠTEFAN KOLLÁR PRI UVÍTANÍ ÚČASTNÍKOV DSF
Bystrica. Ako spoluusporiadatelia Slovenská pošta, a.s., VÚC Banská Bystrica
a Obvodný úrad Banská Bystrica.
Podujatie sa uskutočnilo v Dome slovenského misijného hnutia v Banskej
Bystrici v dňoch 18. a 19. októbra 2008.
Prvý deň programu bol veľmi nabitý,
čo možno bolo aj trochu na škodu. Po
prezentácii a privítaní účastníkov vystúpili so svojimi príhovormi zástupca
Poštového múzea Slovenskej pošty, a.s.
PhDr. Štefan Kollár PhD. a zástupca
ZSF Miroslav Ňaršík, predseda ZSF,
ktorí vo svojich príhovoroch vyzdvihli význam Dní filatelie Slovenska pre
slovenskú filateliu zo spoločenskej a aj
z odbornej stránky.
Po prestávke sa začala odborná časť
podujatia, v ktorej odzneli veľmi zaujímavé odborné prednášky, žiaľ, len
ich časti, a to z dôvodu krátkosti času
vyhradeného na túto časť podujatia,
čo bolo asi jedinou tmavou škvrnou
podujatia. V budúcnosti by mali organi-
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zátori Dní filatelie Slovenska vyhradiť
na odbornú časť väčší časový priestor,
veď o tom je toto podujatie. So svojimi prednáškami vystúpili JUDr. Otto
Gáťa, ktorý zhodnotil 25 ročníkov Dní
filatelie, o štúdiu poštovej histórie Zvolenskej župy prítomným porozprával
pán Michal Kiššimon. Žiaľ tiež len časť
prednášky o poštovej histórii Banskej
Bystrice predniesol pán Hubert Dobál.
Príležitostné a propagačné pečiatky
Banskej Bystrice nám premietol a niečo
o nich povedal Ing. Ján Maniaček starší. V záverečnej prednáške sa prítomní
oboznámili s históriou a poslaním Poštového múzea Slovenskej pošty, a.s..
Všetky tieto odborné prednášky sú aj
s obrazovou dokumentáciou uverejnené
v plnom znení v katalógu „XXV. Dni filatelie Slovenska v Banskej Bystrici“, čo
je obrovským prínosom pre slovenskú
filateliu.
Po chutnom obede účastníci mohli
pod odborným vedením navštíviť expoSpravodajca ZSF
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zíciu Poštového múzea
Slovenskej pošty, a.s. alebo zúčastniť sa prehliadky Múzea SNP v Banskej
Bystrici. Výbor ZKF stredoslovenského regiónu
využil popoludňajší čas
na svoje zasadanie. Tým
sa skončil prvý deň podujatia. V druhom dni sa
uskutočnila celoslovenská burza filatelistov,
čim sa ukončili XXV. Dni POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV XXV. DNÍ FILATELIE SLOVENSKA
filatelie Slovenska.
V prestávkach počas prvého dňa si s personalizovaným kupónom (tri drumohli účastníci pozrieť veľmi zaujíma- hy prítlačí na kupóne), poštové lístky
vú výstavku priamo v priestoroch Domu s prítlačami, ako aj nálepný list. Všetky
slovenského misijného hnutia. Boli tu tieto materiály ochotná obsluha príleprezentované nesúťažné filatelistické žitostnej poštovej priehradky na požiaaj filokartistické exponáty ako „Banská danie opečiatkovala príležitostnou pošBystrica na starých pohľadniciach 1897 tovou pečiatkou pripravenou k tomuto
– 1918“, ukážka z filatelistického expo- podujatiu.
nátu Ing. Rakovského „Uhorsko roky
Úspech XXV. Dní filatelie Slovenska
1871 – 1900“ a mnoho ďalších ukážok určite pozitívne nabudil aj organizátoz exponátov. Na akcii nechýbala ani prí- rov ďalšieho ročníka Dní, aby ho preležitostná poštová priehradka, v ktorej konali. Tie budú organizovať nitrianskí
bol veľmi veľký výber filatelistického filatelisti. Zaväzuje ich aj to, že XXVI.
materiálu vydaného k XXV. Dňom fi- Dni filatelie Slovenska sa budú konať
latelie Slovenska, hárčeky a známky v jubilejnom roku pre slovenskú organizovanú filateliu, to je v roku 40. výročia založenia ZSF. Tieto Dni filatelie
sa uskutočnia ako súčasť osláv nášho
jubilea v Nitre počas Národnej výstavy
Slovensko 2009.
Záverom chcem poďakovať organizátorom XXV. Dni filatelie Slovenska
v Banskej Bystrici za krásny filatelistický zážitok, ktorý umožnili účastníkom
prežiť a organizátorom XXVI. Dni filatelie chcem popriať veľa chuti a úspePRI SLÁVNOSTNÝCH PRÍHOVOROCH M. ŇAR- chov pri ich organizovaní.
ŠÍK, PREDSEDA ZSF A JUDR. O. GÁŤA
Ing. Zdeněk Baliga
2009 / 1
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Filatelistický život v Trenčíne
v roku 2009

K

luby filatelistov 52-10 a 52-19 zhodnotia uplynulý rok na svojich výročných členských schôdzach. Klub
filatelistov 52-10 pri Kultúrnom centre
Dlhé Hony bude organizovať pravidelné nedeľné stretnutia spoločne s členmi KF 52-19 a tradičné veľké výmenné stretnutia sa budú konať v nových
priestoroch Obchodného centra Družba
vedľa Kultúrneho centra, ktoré má byť
likvidované z dôvodu výstavby polyfunkčného výškového domu.
Klub filatelistov 52-19 pri KaMC OS
SR Trenčín si v tomto roku pripomenie
90. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika príležitostnou
poštovou pečiatkou, lístkom poľnej pošty s prítlačou. Tiež si používaním príle-

žitostnej poštovej pečiatky a poštovým
lístkom s prítlačou pripomenie 40. výročie vzniku Galérie Miloša Alexandra
Bazovského.
Naďalej bude spolupracovať s Posádkovým klubom, Klubom vojenských
veteránov, SZPB ako aj s útvarom kultúry mestského úradu Trenčín. V medzinárodnej spolupráci bude pokračovať s klubom filatelistov Uherský Brod
a s ARGE MILITARIA AUSTRIACA
WIEN. Členovia klubu sa budú podieľať na spracovaní kapitol pre III. diel
vlastivednej monografie mesta Trenčín,
v ktorej nebudú chýbať kapitoly z histórie pošty a filatelie z obdobia rokov 1945
až 2000.
Jozef Korený

Z klubovej verejnej činnosti
filatelistov v Ružomberku
– rok 2008

V

roku 2008, okrem svojej vnútro
klubovej činnosti Klub filatelistov Ružomberok pripravil aj množstvo
podujatí pre verejnosť. Aktivity boli
podporené zo strany vedenia mesta Ružomberok – samotného primátora, ako
aj Slovenskej pošty, a.s. a jej obchodnej
organizácie Pofis Bratislava. V záujme
dôstojného a úspešného priebehu podujatí boli ustanovené organizačné výbory
k jednotlivým podujatiam.
Stretnutia filatelistov z regiónu
stredného Slovenska sa uskutočnili šty-
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ri krát. V apríli sa toto stretnutie uskutočnilo aj v súvislosti s inauguráciou
známok hasičskej techniky. Miestom
konania bol Vlkolínec. Príležitosťou
podujatia bolo vybudovanie expozície
hasičskej techniky v objekte Liptovského múzea v Ružomberku vo Vlkolínci
s cieľom získania zdrojov. Podujatia sa
zúčastnili mnohé významné osobnosti
spoločenského a kultúrneho života, ako
napríklad štátny tajomník MDPT SR
Ing. M. Mojš, primátor mesta Ing. M.
Slašťan, riaditeľka ľudských zdrojov
Spravodajca ZSF
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Slovenskej pošty, a.s.
Mgr. K. Jandzíková.
Ďalej to boli akademický maliar Róbert Brun,
autor výtvarného návrh, a rytec akademický maliar Rudolf Cigánik, pracovníci Pofisu
Mgr. Martin Vančo PhD.
a Ing. Ruženka Gilányiová. Pred vykonaním
inaugurácie sa uskutočnilo podujatie s mládežou, ako aj návšteva Ga- UVEDENIE POŠTOVEJ ZNÁMKY - I. POŠTOVÁ LINKA BRATISLAVA –
RUŽOMBEROK – KOŠICE
lérie vo Vlkolínci.
Samotnej inaugurácie sa zúčastnilo bol vydaný plagát. Výstavu navštívili
55 hostí (Poštové zvesti č.6, str.1 a 10). členovia vedeckej filatelistickej spoločPo inaugurácii nasledoval predaj mate- nosti, ako aj účastníci XXV. Dní filateriálov, historických dokladov hasičskej lie Slovenska, ktoré sa konali v Banskej
techniky na známkach, ktoré sa dali Bystrici v dňoch 18. a 19. októbra 2008.
opečiatkovať príležitostnou poštovou Rovnako okrem týchto filatelistických
pečiatkou. Kúpa materiálov bola spoje- materiálov bolo možné získať aj prílená aj s autogramiádou uvedenými aka- žitostnú pečiatku podujatia. Výstavy sa
demickými maliarmi, autormi známok, zúčastnili aj členovia Klubu filatelistov
šlo najmä o obálky prvého dňa vydania. Ružomberok.
V našom kalendári podujatí bola neĎalším podujatím bola realizácia
výstavy spojená s vernisážou, ktorá sa menej zaujímavou akciou inaugurácia
uskutočnila dňa 9. októbra v objekte známky „I. poštová linka Bratislava –
Generálneho riaditeľstva Slovenskej Ružomberok – Košice“. Organizátorom
pošty, a.s. v Banskej Bystrici. Podujatie bol opätovne Klub filatelistov Ružompripravilo Poštové múzeum v spoluprá- berok s mestom Ružomberok, Slovenci s členom KF Ružomberok Ľubomírom skou poštou, a.s. a Školou úžitkového
Adamčiakom. Menovaný poskytol svoj výtvarníctva Ružomberok.
exponát s prednáškou pre prítomných
Dôvodom usporiadania podujatia
a 10. októbra bola v priestoroch Pošto- bola významná historická úloha Ruvého múzea sprístupnená príležitostná
žomberka ako mesta, ktoré malo krápoštová priehradka. Výstava sa nesie
ľovskú poštovú stanicu. Práce sa opiepod heslom „Poľná pošta v prvej svetorali o budovanie poštového spojenia
vej vojne“ a má trvať až do marca 2009.
s poštovou linkou z Viedne do BratiRovnaká téma bola spracovaná aj vo
slavy. Vybudovaná poštová linka mala
vystavovanom exponáte pána Ľubomí- vtedy celkom 22 staníc, pričom jedna
ra Adamčiaka. K uvedenému podujatiu bola práve v Kaštieli svätej Žofie pri
2009 / 1
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AUTOGRAMIÁDA POČAS UVEDENIA ZNÁMKY
sútoku Váhu a Revúcej v Ružomberku.
Podujatie pomohlo z historického hľadiska zvýrazniť lokalitu v oblasti rozvoja poštových služieb. Známku s kupónom vytvoril Dušan Grečner. Návrh
príležitostnej poštovej pečiatky, ktorú
sponzoroval Pofis, vytvoril člen KF Ružomberok pán Dušan Kolesár. S cieľom
získania mladých ľudí pre filatelistickú
činnosť, ako aj prezentácie mladých talentov, boli do tohto podujatia zapojení
aj študenti Školy úžitkového
výtvarníctva
z Ružomberka. Na výstavu vo výstavnej sieni
školy bolo vybraných 14
exponátov dvoch tried.
Výstava bola obohatená aj o tvorbu autora
návrhu známky Dušana Grečnera. Z fondu
Klubu filatelistov Ružomberok boli vystavené návrhy známok
predchádzajúcej tvorby
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a inaugurácii. Vlastnému slávnostnému uvedeniu známky predchádzalo
oficiálne vyhodnotenie a ocenenie víťazných študentských prác za účasti
regionálnych médii. Rovnako náročná
bola príprava Celoslovenskej výmennej
schôdzky uskutočnenej 29. novembra
2008 v priestoroch Školy úžitkového
výtvarníctva, kde bola pripravená aj
poštová priehradka pre predaj materiálov s príležitostnou poštovou pečiatkou
k inaugurácii známky. Atraktívnym
a žiadaným bol predaj filatelistických
materiálov, ako i samotná výmena
a burza.
Opätovne sa podujatia zúčastnili
významné osobnosti a dejatelia spoločenského i politického života. Okrem
D. Grečnera, autora známky, sa akcie
zúčastnili Ing. E. Bekečová, Mgr. M.
Vančo PhD., vedúci Pofisu, pani Z. Magálová, zástupkyňa MDPT SR, Dr. A.
Paráková, prednostka Obvodného úradu v Ružomberku, Ing. J. Vangel CSc.,
predseda ZKF stredoslovenského regiónu, Mgr. J. Halušková, zástupkyňa
primátora mesta a R. Bardy, riaditeľ
Školy úžitkového výtvarníctva Ru-

Spravodajca ZSF
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žomberok. V závere podujatia sa uskutočnila autogramiáda autora návrhu
známky s kupónom a obálkou prvého
dňa vydania. Hostí a študentov zaujalo stretnutie umelcov – spolužiakov
D. Grečnera a J. Kudličku. Ojedinelou
zaujímavosťou bola aj autogramiáda víťazných študentov.
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch i v tento rok boli pre občanov

usporiadané stretnutia a burzy organizované v priestoroch Gymnázia svätého
Andreja.
Zlatým klincom pre náš klub filatelistov bol pozdrav jeho členky Aleny
Kánovej z paraolympiády v Pekingu,
ktorý nám poslala aj so svojou personalizovanou známkou, fotografiou s medailou.
Mgr. Viliam Weiss

Aktivity Klubu filatelistov 54-01
Košice v prvom polroku 2009
Aktivity Klubu filatelistov 54-01 Košice v roku 2009 sa budú niesť v znamení 40. výročia Zväzu slovenských filatelistov, 60. výročia založenia Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach
a osláv Dňa mesta Košice 2009.
V prvom polroku 2009 organizujeme
dve významné podujatia s medzinárodnou účasťou. V spolupráci s našimi partnerskými organizáciami pripravujeme
jubilejnú 10. mestskú filatelisticko-filokartistickú výstavu s medzinárodnou
účasťou. Výstavy každý rok majú inú
obsahovú náplň. Tohtoročná jubilejná
výstava je zameraná na poštovú históriu. Prezentuje na unikátnych poštovohistorických dokumentoch a dobových
pohľadniciach bohatú históriu štátov
stredoeurópskeho regiónu so zvláštnym zameraním na Slovensko a mesto
Košice. Je zvlášť potešujúce, že na výstavu, ktorá je nesúťažná prijali pozvanie
okrem našich aj poprední zahraniční
vystavovatelia zo štátov stredoeurópskeho regiónu. Výstava bude inštalovaná v historickej budove Slovenského
2009 / 1

technického múzea v Košiciach a potrvá od 30. apríla do 9. mája 2009.
S výstavou paralelnou akciou bude
vedecká konferencia „Poštová história
štátov stredoeurópskeho regiónu“, za účasti popredných zahraničných prednášateľov. Vedecká konferencia sa uskutoční
v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej
vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova
č.1 v dňoch 8. – 9. mája 2009.
Prípravný výbor vedeckej konferencie vydá informačný bulletin, v ktorom
budú základné informácie o vedeckej
konferencii, vrátane celkového programu, časového harmonogramu a súhrnov
prednášok. V pláne je aj vydanie zborníka prednášok. Pošta Košice 1 bude používať dve príležitostné poštové pečiatky
k výstave a vedeckej konferencii.
Z plánu aktivít Klubu filatelistov 5401 Košice na prvý polrok prezentujeme
len podujatia, ktoré svojou vysokou odbornou a spoločenskou úrovňou presahujú rámec východoslovenského regiónu a nadobudli stredoeurópsky rozmer.
A. Bárd
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Filatelistický výstup
POĽANA 2009

V

ážení filatelisti a priatelia filatelie,
tohtoročný filatelistický výstup sa
uskutoční v sobotu, 20. júna 2009. Jeho
východiskovou stanicou, miestom stretnutia bude Detva a cieľom vrchol Poľany, vo výške 1 457 m n.m.. Tento rok je
akcia organizovaná v rámci filatelistickej výstavy Slovensko 2009 a na počesť
40. výročia vzniku Zväzu slovenských
filatelistov, k čomu bude zameraný aj
program. Organizačné pokyny budú
v Zberateli 5/2009 a na filatelistickom

portáli Informácie o blížiacich sa filatelistických podujatiach. Predbežný záujem možno oznámiť na dole uvedený
mailový kontakt a záujemcovia v termíne cca 15 dní pred plánovaným podujatím dostanú mailom podrobnejšie
informácie. Organizátori podujatia, KF
Nitra a KF Piešťany Vás na tohtoročné
filatelistické stretnutie na Poľane už teraz srdečne pozývajú.
Kontakt: alexurminsky@gmail.com,
0905 406500

Novinka islandskej pošty

I

slandská pošta vydala 29.1.2009 Hárček 518A s názvom „Ochrana polárnych oblastí a ľadovcov“. Pohľad na
severnú časť glóbusu ukazuje prostredníctvom šrafovania súčasné rozloženie
arktického ľadovca. Keď sa hárček nahreje napr. svetlom lampy, šrafovanie
(červené) zobrazujúce ľadovec zmizne
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a ukáže, aký bude stav ľadovca Arktídy podľa vedeckých predpovedí v roku
2100. Zmenu spôsobuje termochrómna
farba, ktorá je pri zahriati bezfarebná
a po vychladnutí znova očervenie.
Roztopenie arktického ľadovca by
spôsobilo výrazné zvýšenie hladiny
svetových oceánov a tým by nastali vážne ekologické katastrofy v rôznych častiach
sveta. Známka je veľmi
aktuálnym apelom na
ekologické svetové svedomie.
Podľa mojich vedomostí touto technikou
boli tlačené niektoré
známky Veľkej Británie.
Má niekto informácie o použití tejto zaujímavej techniky tlače?
(ljf)
Spravodajca ZSF
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Bodka za výročím, nie za klubom

Č

lenovia Klubu filatelistov v Považskej Bystrici si na slávnostnej
členskej schôdzi 9.12.2008 pripomenuli
práve uplynutý 70. rok organizovanej
filatelie v Považskej Bystrici. Nadviazali tak na 22. február, keď pred 70.
rokmi, v roku 1938 bol založený klub filatelistov. Jeho história je zaznamenaná
v publikácii Dejiny filatelie v Považskej
Bystrici od autora Dr. Otta Gáťu.
Výbor klubu považoval za potrebné
rok výročia klubu slávnostnejším spôsobom aj uzavrieť za prítomnosti členov
klubu a ich manželiek, resp. manželov.
Predseda klubu Ladislav Vačko v príhovore konštatoval, že členská základňa
sa udržala a u členov, v prevažnej miere dôchodcov je prítomnosť filatelie
trvalá. Pochopiteľne, v diskusii zazneli
aj výhrady k známkovej tvorbe ako takej, ku kvalite známok, k nominálnym
hodnotám, komerčným úpravám, no na
druhej strane aj ďalšia pretrvávajúca
skutočnosť, že tieto výhrady sú asi od
začiatkov organizovanej filatelie v rôznej intenzite. Na schôdzi boli niektorí
členovia navrhnutí na Čestné odznaky

ZSF III. stupňa, napríklad pani Jana
Valková, ktorá je členkou od roku 1961
a známky ju stále oslovujú, alebo pani
Ing. Ľubica Tarabová, dlhoročná členka výboru klubu, či Ing. Kubín alebo
MUDr. Jozef Procházka. Za čestného
člena klubu bol navrhnutý a členmi jednomyseľne prijatý Dr. Otto Gáťa, ktorý
je klubu nápomocný od osemdesiatych
rokov, tak ako jeho otec Ján Gáťa pri zakladaní klubu filatelistov v roku 1938.
Záverom zo schôdze asi toľko, že bytie klubu závisí aj od dávnejších súvislostí, tak ako každoročne opakujúcej sa
prítomnosti života klubu usporadúvaním hoci len propagačnej výstavky pre
verejnosť a školy v centrálnej výstavnej
sieni mesta, už samotným zahrnutím
do plánu kultúrnych akcií mesta na
ten, ktorý rok. Neprajná súčasnosť, keď
dobrovoľné združenia sú na križovatke
existencie alebo zániku si žiada vytrvalosť, ktorá však tiež má svoje hranice
a je na tých, ktorí ich určujú, aby vedeli, kde je vrchol ešte možného a už nemožného, najmä pre najmasovejšiu časť
členskej základne – dôchodcov.
Ladislav Vačko, predseda klubu

Klub filatelistov v Bytči – 65. ročný

Č

lenovia i bývalí členovia, ale stále
filatelisti Klubu filatelistov 53-38
v Bytči si 10. júna t.r. na slávnostnej
schôdzi pripomenú 65. rokov od založenia Spolku slovenských filatelistov v Bytči v roku 1944. Stalo sa tak za prítomnosti 13. zakladajúcich členov a dvoch
hostí, Júliusa Tatára zo Žiliny, ktorý bol
člen výboru Zväzu slovenských filate2009 / 1

listických spolkov pre oblasť Považia
a Štefana Treskoňa, tajomníka Spolku
slovenských filatelistov v Považskej Bystrici (inak rodáka z Bytče). Za predsedu
spolku bol zvolený Gejza Gansler, za tajomníka Ladislav Gondžár. Spolok bol
založený v období najväčšieho prílivu –
zakladania spolkov (január – jún 1944)
v celej histórii organizovanej filatelie na
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Sl
Slovensku,
k hoci
h ib
boll vojnový
j
ý ččas, ččas prii
bližovania sa frontu. Na príchod frontu
niektorí členovia Spolku slovenských filatelistov v Bytči netrpezlivo čakali.
Klub filatelistov v Bytči ako jediný na
Slovensku používal v roku 1946 príležitostnú pečiatku a vydal zvláštny nálepný list k prvému výročiu oslobodenia
Slovenska a toto výročie si pripomínal
často aj preto, že členmi jeho klubu už
pri zakladaní spolku slovenských filatelistov boli aj židia, ktorí sa od potlačenia
SNP museli skrývať alebo boli odvlečení (našťastie sa vrátili) a ostali členmi
ZSF až do úmrtia v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.
Klub filatelistov v Bytči po roku 1951
pôsobil ako krúžok filatelistov pri ZK
ROH Stredoslovenské pivovary n.p.
v Bytči. V roku 1972 zriadil Krúžok mladých filatelistov S-225, ktorý dvadsať
rokov viedol Ladislav Gondžár. Krúžok
v neďalekej obci Štiavnik – KMF S – 281
viedol Ján Vallo. Klub bol úspešný propagačnými výstavkami, ktoré od roku
1974 usporadúval takmer každý rok.
V roku 1977 spolu s KF v Žiline usporiadal Celoštátnu výstavu českosloven-
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ských poštových známok. Súťažnú výstavu si „zopakoval“ po 25. rokoch, keď
v roku 2002 usporiadal Prvú výstavu
jednorámových exponátov. Úspešnosť
klubu sa prejavila organizovaním Dní
filatelie Slovenska, ktoré sa v Bytči konali z podnetu tajomníka klubu Stanislava Helmeša trikrát: v roku 1995 pri
stom výročí organizovanej filatelie na
Slovensku, v roku 2002 a v roku 2007
pri príležitosti 150. výročia zriadenia
pošty v Bytči. Klub, ktorý od založenia
do roku 1991 mal vždy okolo 50 členov,
za pár rokov od roku 1991 zažil najväčšiu krízu znižovania členskej základne.
Až po roku 1995 sa počet členov začal
zvyšovať, hoci len po dvoch, troch ročne. Celoslovenské podujatie, akými sú
Dni filatelie Slovenska pomohli sa klubu vzchopiť, aj keď v poslednom čase je
to žiaľ opäť len akési „čakanie, kto ďalší
vystúpi“. Trend doby, tento raz nielen
vo filatelii zapríčinený „filateliou“.
História filatelie v Bytči má viaceré
špecifiká. Dokladmi v Štátnom archíve v Bytči je preukázané, že známky sa
v Bytči zbierali už v poslednej tretine 19.
storočia ich vystrihovaním z listov. Klub
k jubileu vydá publikáciu s názvom Dejiny filatelie v Bytči, v ktorej takmer na
osemdesiatich stranách sú v úvodných
kapitolách zmienky o výrobcoch a predajcoch pohľadníc, zbieranie pohľadníc i zápalkových nálepiek, pretože práve v Bytči
bola zápalkáreň už v roku 1871, najväčšia
v celom Uhorsku. Medzi členmi klubu je
niekoľko filatelistických osobností, ktoré
presiahli rámec klubu i Slovenska. Záver
publikácie patrí prvej slovenskej filatelistickej funkcionárke z roku 1899 pochádzajúcej zo Súľova pri Bytči.
Otto Gáťa
Spravodajca ZSF
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80 rokov od založenia
klubu filatelistov v Malackách

K

lub filatelistov ZSF 52 - 32 v Malackách patrí medzi desať najstarších filatelistických klubov na Slovensku a súčasne medzi najstaršie spolky
v našom meste. Vznikol ako Club filatelistov v Malackách, čo bol jeho oficiálny názov. Prvým predsedom bol pán
Jozef Peťko, podpredsedom okresný
lekár Dr. Vrla, jednateľom Jozef Stúpala a pokladníkom krajčír Eduard
Krippel. Po náhlej a nečakanej smrti
tridsaťročného predsedu zvolili za
jeho nástupcu stavitela Ing. Rabasa,
členmi výboru sa stali učiteľ Špelitz
a mladí členovia klubu Augustín Matúšek a Stanislav Papoušek. Z členských príspevkov si v klube kupovali
literatúru a tvorili klubovú zbierku
známok. Aktívna činnosť klubu prestala v roku 1939.
K obnoveniu činnosti prišlo v roku
1944 v hostinci U Škrabáka, kde sa
2. apríla stretli vtedajší záujemcovia
o filateliu v našom meste. Pod vedením profesora gymnázia, františkána, historika františkánskeho úradu
i mesta Malaciek Dr. Vševlada Gajdoša, ktorého zvolili za predsedu vznikol
nový výbor obnoveného klubu filatelistov. Členmi boli okresný náčelník
Dr. Ľudovít Repáň, ktorého zvolili za
podpredsedu, Eduard Krippel, ktorý
sa stal opäť pokladníkom, Stanislav
Papoušek, ktorý bol správcom výmeny a Miroslav Červenka, zapisovateľ.
Filatelisti sa stretávali pravidelne v nedeľu, ale ich stretrnutia počas vojny
2009 / 1

narušovali letecké poplachy. V roku
1945 mal klub 45 členov. Medzi nimi
bol i vtedajší riaditeľ františkánskeho gymnázia Dr. Peter Esterle. Medzi
členmi nechýbali ani študenti gymnázia, počet členov sa však časom znižoval a opätovne prišlo k prerušeniu jeho
činnosti.
Po tretí krát bola jeho činnosť obnovená v roku 1965 a pretrváva do
dnešných dní. 14. apríla 1965 sa na
vtedajšom Veterinárnom stredisku
stretli filatelisti, ktorí si za svojho
predsedu zvolili MVDr. Pavla Hallona. Ďalšími filatelistami ktorí obnovili
činnosť klubu boli Anna Hallonová,
Emil Novotný, Zdeno Zapletal a Štefan
Ivanič. Behom roka sa prihlásilo ďalších 10 členov. Tajomníkom klubu bol
Zdeno Zapletal, pokladníkom Alexander Bako a vedúcou krúžku mladých
filatelistov Anna Hallonová. Neskôr
sa podpredsedom stal Mgr. Anton
Pašteka, pokladníkom Zdeno Zapletal a tajomníkom Štefan Ivanič. Najvyšší počet členov v novodobej histórii
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bol 43. Počet členov sa ale postupne
znižoval až na súčasných 22 členov
klubu, z toho len 15 je registrovaných
v ZSF. Prišlo k zmene funkcionárov
klubu. Zo zdravotných dôvodov vymenil na záver roku 2003 dlhoročného predsedu MVDr. Pavla Hallona
Mgr. Anton Pašteka. Dr. Hallon bol
menovaný čestným predsedom klubu,
bohužiaľ už nasledujúci rok navždy
opustil rady fialtelistov. Od roku 2000
funkciu tajomníka a podpredsedu zastával Ing. Maximilián Freund, ktorý
zomrel v roku 2006. Obaja sa nebývalou mierou zaslúžili o rozvoj a dobré
meno malackej filatelie. V roku 2000
sa pokladníkom stal Dušan Pavlík,
ktorý v súčasnosti vykonáva i funkciu
podpredsedu klubu. Tajomníčkou klubu je Andrea Masaryková, revízorom
František Gelinger, členmi výboru
Igor Švec a Ján Klein.
Až do roku 1990 novinkovú službu zabezpečoval MVDr. Hallon a od
roku 1991 ju zabezpečuje Mgr. Pašteka. V tomto období slovenské známky
odoberá 15 členov a známky Českej
republiky 6 členov.
V súčasnosti pri klube filatelistov
pracuje pod vedením Františka Gelin-
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gera krúžok mladých filatelistov, vďaka
pochopeniu pani riaditeľky Mgr. Sopóciovej na ZŠ Dr. Dérera v Malackách. Je
v ňom sedem členov. V minulosti pracovali pri klube tri krúžky, z toho dva
v našom meste a jeden vďaka učiteľovi
Jánovi Filusovi v Záhorskej Vsi. Mládežnícke krúžky v Malackách viedli
manželia Hallonovci, neskôr samostatne Anna Hallonová, Štefan Ivanič, Viktor Fitt a Ing. Maximilián Freund.
MVDr. Hallon bol dlhoročným
členom vrcholných filatelistických
orgánov na Slovensku, členom Predsedníctva Ústredného výboru ZČSF
v Prahe a stal sa aj medzinárodným
porotcom, zväzovým znalcom a expertom pre poľské známky. V oblasti
aerofilatelie sa v minulosti angažoval
Mgr. Pašteka, ktorý určitý čas pôsobil
ako člen celoslovenskej komisie aerofilatelie.
Klub usporiadal tri súťažné výstavy,
a to Záhorie 1975, Záhorie 1980 a Záhorie 2004, na ktorých sa prezentovali
nielen Malačania, ale aj ďalší zberatelia zo Záhoria, či ostatných častí našej
vlasti. Na prvej z nich bolo 42 exponátov, na druhej 38 exponátov a na tretej
55 exponátov. Posledná výstava bola
súčasťou osláv 75. výročia klubu filatelistov v našom meste. V roku 2003 klub
uskutočnil propagačnú výstavu poštových známok, ktorej sa zúčastnilo 14
exponátov členov klubu i krúžku mladých filatelistov. Na prvých súťažných
výstavách figurovala i klubová zbierka
„Vývoj poštovníctva na Záhorí“.
Členovia klubu vybudovali postupne pekné zbierky, ktoré sa zúčastnili
viacerých oblastných, krajských, reSpravodajca ZSF
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gionálnych i celoslovenských výstav.
Postupne získali okolo 180 medailí.
Najznámejšie samozrejme boli zbierky
slovenských, poľských a estónskych
známok MVDr. Hallona. Na svetových výstavách v roku 1973 v Poznani
a v Prahe 1978 za svoj špecializovaný
exponát poľských známok získal veľkú striebornú medailu. Jeho výstavný exponát „Poštová história Záhoria
v 17. až 19. storočí“ získal pozlátenú
medailu na svetovej výstave v Prahe,
veľké pozlátené medaily na svetových
výstavách v Miláne, Madride, Bruseli, Soule a naposledy v roku 2003
v Bangkoku. Aké milé bolo prekvapenie účastníkov zájazdu členov klubu
na svetovej výstave PRAGA 2008 keď
v exponáte Poštového múzea Banská
Bystrica videli ukážky z tejto zbierky, konkrétne históriu pošty v Lábe.
Pekné zbierky, ktoré sa zúčastnili viacerých výstav postupne vybudovali
i ďalší členovia, ako páni Ivanič, Novotný, Zapletal, Ing.Freund i Pavlík.
Ako posledné sa objavili na výstavách
zbierky Mgr. Pašteku „Československá
letecká pošta“ a p. Pavlíka „Poľovníctvo na Záhorí“. Na výstavách bolo vidieť i zbierky mladých filatelistov, no
v súčasnosti chýbajú.
Od roku 2003 začal náš klub organizovať pravidelne na jar a jeseň zberateľské burzy všetkých zberateľských
odborov. Cieľom je prilákať čo najviac
zberateľov i obchodníkov, získať nových členov a vzbudiť záujem o zberateľstvo v radoch verejnosti a hlavne
u mládeže. Aj preto sme radi, že sa
burza uskutočňuje v priestoroch školskej jedálne na ZŠ Dr. Dérera. Dobrú
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spoluprácu pri jej propagácii zohráva
i CVČ a MCK Malacky.
MVDr. Hallon sa zúčastnil ako
porotca na 23 výstavách, i v zahraničí, a to v Poľsku, Ukrajine a v Bulharsku. Do rôznych časopisov napísal
vyše 500 odborných a informatívnych
článkov. Klub vydal dve vydania publikácie „Poštovníctvo na Záhorí“ od
MVDr. Hallona. Tretie vydanie vyšlo
v roku 1988 v edícii Filatelistické state
ZSF ako jej 24. zväzok. Autor získal na
svetovej výstave PRAGA 1988 za túto
publikáciu striebornú plaketu v triede
odbornej literatúry. O činnosti klubu
do regionálnej tlače prispieval okrem
MVDr. Hallona i terajší predseda klubu Mgr. Pašteka.
Členom klubu bolo udelených 26
Čestných odznakov ZSF, z toho tri zlaté, šesť strieborných a 17 bronzových.
Šesť členov dostalo zväzové vyznamenanie pri príležitosti 60 rokov československej známky a pri príležitosti
10. výročia obnovenia ZSF dostalo 12
členov čestný odznak. MVDr. Hallon
bol odmenený medailou Poľského zväzu filatelistov za články propagujúce
poľské známky a dostal Pamätnú medailu Ukrajinského zväzu filatelistov.
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V roku 1999 sa prvý raz udelovala
Cena ZSF a laureátom sa nestal nik
iný ako MVDr. Hallon. V pamätnej
knihe nášho mesta sa nachádzajú zápisy z osláv 60., 70., i 75. výročia nášho
klubu, ktoré svedčia o dobrej práci klubu, ako aj dobrej reprezentácii nášho
mesta. Viacerí členovia boli pri týchto
príležitostiach ocenení pamätnými
medailami mesta.
Klub sa pravidelne v minulosti zapájal do zväzovej súťaže o Pohár a Tanier
aktivity. Za výsledky v týchto súťažiach dostal päťkrát diplom I. stupňa,
trikrát diplom II. stupňa, trikrát diplom III. stupňa. a trikrát čestné uznanie. Vedúca krúžku mladých filatelistov Anna Hallonová dostala za svoju
prácu strieborný odznak a plaketu za
prácu so školskou mládežou.
Počas svojej existencie zabezpečil
klub pre malackú poštu 7 príležitostných pečiatok, vydanie troch oficiálnych korešpondenčných lístkov
a viacero neoficiálnych prítlačí na
rôzne celiny. Oslavy 70. výročia boli
obohatené o účasť prvého slovenského kozmonauta Ing. Ivana Bellu a do
filatelistickej histórie najviac vstúpila
po Prahe a Brna tretia holubia pošta
v Československu na trase Malacky –
Vysoká pri Morave.
V posledných piatich rokoch aktivita klubu už okrem spomenutej výstavy
a zberateľských búrz stúpla i v organizovaní ďalších podujatí. Filatelisti sa
angažovali v roku 2006 do osláv 800.
výročia prvej písomnej zmienky o Malackách, keď zorganizovali okrem iného cyklistickú poštu na trase Malacky
– Bratislava a späť, a na záver roku vy-
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dali prítlač na korešpondenčnom lístku k Adventným Malackám. V roku
2007 klub zorganizoval pri príležitosti
cyklistických pretekov Okolo Slovenska vydanie korešpondenčného lístka
s prítlačou a používanie príležitostného kašetu na mieste podujatia. Autorom prítlačí bol člen klubu Ing. Jaroslav
Freund. V spolupráci so Slovenskou
poštou a Obecným úradom v Jablonovom sme uskutočnili inauguráciu
poštovej známky Umenie – Želibský
v Jablonovom. V roku 2008 sa uskutočnila v rámci 25. ročníka cestného behu
Malacká desiatka bežecká pošta, kde
zásielky prepravili z miesta pretekov
na poštu mladí bežci AC Malacky spolu so zakladateľmi tohto behu. V lete
minulého roku sme usporiadali zberateľskú burzu v Zohore, ktorá bude mať
v júni tohtoročné pokračovanie.
Činnosť klubu nielen v posledných
rokoch, ale aj v celej svojej existencii
určite zanechala pozitívnu stopu v histórii nášho mesta. A tak výročie klubu
si určite oslavy zaslúži. Pripravené sú
na sobotu 25. apríla 2009. V doobedňajších hodinách sa v priestoroch ŠJ
ZŠ Dr. Dérera uskutoční Jarná zberateľská burza pre všetky zberateľské
odbory. Vstupné je 0,50 € a mládež má
vstup zdarma. Oficiálna časť osláv sa
uskutoční poobede v priestoroch Spoločenského domu MCK na Mierovom
námestí. Na pošte Malacky 1 sa bude
v tento deň používať príležitostná pečiatka k jubileu a záujemcovia si na
burze budú môcť zakúpiť korešpondenčný lístok s prítlačou k 80. výročiu
založenia klubu v Malackách.
Mgr. Anton Pašteka
Spravodajca ZSF

VÝSTAVY

ANTVERPIA 2010
Majstrovsvá Európy vo filatelii

E

urópsku filatelistickú výstavu ANTVERPIA 2010 organizuje Kráľovská belgická filatelistická federácia pod
patronátom FEPA a s podporou FIP ako
všeobecnú výstavu pre všetky triedy.
V bulletine výstavy je výstava predstavená ako Majstrovstvá Európy vo filatelii. Spoluorganizátorom je Belgická
pošta a Nadácia „Pro – Post“ a zúčastní
sa jej tiež Asociácia belgických obchodníkov zo známkami.
Výstava sa uskutoční vo Výstavnom
centre ANTVERP EXPO od 9.4. – 12.4.
2010 a bude sa riadiť FIP A FEPA predpismi. Môžu sa jej zúčastniť exponáty,
ktoré na výstave I.stupňa (na národnej
výstave) získali najmenej pozlátenú

medailu, alebo už majú kvalifikáciu pre
FEPA výstavy.
Záujemcovia o vystavovanie kontaktujte Sekretariát ZSF, Radlinského 9,
812 11 Bratislava 1, tel. 02/59325742
fax 02/52444737, ktorý Vám zašle prihlášku a Bulletin 1, alebo u národného komisára výstavy: Ľubomír Floch,
K. Adlera 102, 841 02 Bratislava 42,
e-mail: lubomir.floch@gmail.com, tel.
0907 675 644.
Prihlášky je možné zaslať organizačnému výboru výstavy len prostredníctvom národného komisára do 31.5.
2009.
Ľubomír Floch
národný komisár Antverpia 2010

Národná filatelistická výstava
SLOVENSKO 2009

Z

väz slovenských filatelistov spolu
so Slovenskou poštou, a.s. usporiadajú Národnú filatelistickú výstavu
SLOVENSKO 2009. Rada ZSF poverila
klub filatelistov 52 – 51 Nitra usporiadaním tejto výstavy. Ako spoluorganizátori sú Divadlo Andreja Bagara
v Nitre, Ponitrianske múzeum, Akadémia vzdelávania, Dom Matice slovenskej v Nitre a Univerzita Konštantína
Filozofa.
Zúčastnia sa jej aj vystavovatelia
z Českej republiky, Maďarska, Poľska,
Rakúska, Ruska, Srbska a Chorvátska.
Výstava bude aj dôstojným pripomenutím si 40. výročia založenia ZSF. K tejto
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významnej udalosti je aj prispôsobený
sprievodný program výstavy, ktorý je
súčasne programom osláv 40. výročia
založenia nášho zväzu. V nasledujúcich
riadkoch Vám prinášame informáciu
o plánovaných akciách, ktoré sa uskutočnia v Nitre v Divadle Andreja Bagara, Ponitrianskom múzeu, Akadémii
vzdelávania, Dome Matice slovenskej,
Univerzite Konštantína filozofa. Na
uvedené akcie Vás všetkých srdečne pozývame.
PROGRAM VÝSTAVY
-

14.5.2009
Tlačová konferencia
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VÝSTAVY
-

-

Uvedenie slovenskej poštovej známky k 40. výročiu založenia ZSF
Vernisáž
Kultúrny program
Recepcia

-

15.5.2009
Slávnostné zasadnutie Rady ZSF
Zahájenie 26. Dní filatelie Slovenska

-

16.5.2009
- Výstup na Poľanu
- Návšteva kostola sv. Juraja v Kostolanoch pod Tríbečom

-

-

-

-

Návšteva Poštového múzea SP, a.s.
v Banskej Bystrici
Odhalenie pamätnej tabule na Sliači
Otvorenie výstavy tvorcov slovenských poštových známok s nominálom Euro
Slávnostné vyhlásenie výsledkov
ankety „Najkrajšia slovenská poštová známka roka 2008“
Palmare
17.5.2009
Filatelistická burza
Organizátori výstavy

Všeobecná súťažná filatelistická
výstava III. stupňa
KOŠICE 2009

V

ýstava Košice 2009 je organizovaná
pri príležitosti 60. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach a 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov.
Organizátori výstavy pozývajú na
výstavu exponáty členov Zväzu slovenských filatelistov. V rámci výstavy sa
bude konať vedecký seminár „Veterinárna medicína vo filatelii“.
Výstava je súčasťou programu celomestských kultúrno-spoločenských
podujatí v roku 2009 venovaných mestu
Košice EHMK 2013.
VÝSTAVNÉ PRAVIDLÁ
1. Usporiadateľ výstavy
1.1 Zväz slovenských filatelistov
1.2 Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice
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2. Spoluusporiadajúce organizácie
2.1 Regionálne poštové centrum
Košice
2.2 Štátna vedecká knižnica Košice
3. Organizátori výstavy
3.1 Klub filatelistov 54-01 Košice
3.2 Slovenské technické múzeum
Košice
3.3 Dom matice slovenskej v Košiciach
3.4 Miestny odbor matice slovenskej
v Košiciach
3.5 Mesto Košice
3.6 Klub filatelistov 54-30 Košice
4. Dátum uskutočnenia výstavy
19.–28. september 2009
5. Miesto konania výstavy
Slovenské technické múzeum v Košiciach
Spravodajca ZSF

VÝSTAVY
6. Exponáty
A) Nesúťažné exponáty
6.1 Pozvané exponáty
6.2 Dobové pohľadnice
B) 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
6.7 Trieda filatelistickej literatúry
6.8 Trieda jednorámových exponátov
7. Kvalifikácia exponátu
7.1 Na výstavu môžu byť prijaté
exponáty prvovystavovateľov a exponáty na získanie kvalifikácie na
výstavy II. stupňa.
8. Sprievodné akcie výstavy
8.1 Vedecký seminár
8.2 Prehliadka pracovísk Univerzity
veterinárskeho lekárstva
8.3 Filatelistická burza (Regionálne
stretnutie zberateľov všetkých odborov s odbornou náplňou)
9. Program výstavy
9.1 Otvorenie výstavy
9.2 Kultúrny program
9.3 Recepcia
9.4 Vedecký seminár
10. Výstavné ceny
10.1 Diplom na medailu
10.2 Vecná cena
11. Výstavné publikácie
11.1 Bulletin
11.2 Katalóg
11.3 Palmare
2009 / 1

12. Poštové produkty
12.1 Príležitostný poštový lístok
12.2 Celinová obálka s prítlačou
13. Príležitostné pečiatky
13.1 Ručné príležitostné pečiatky
13.1.1 60 rokov UVL Košice
13.1.2 Filatelistická výstava Košice
2009
14. Termín podania prihlášok
Vyplnené a podpísané prihlášky podľa predtlače treba zaslať do 1.7. 2009
15. Adresa organizačného výboru
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Organizačný výbor filatelistickej výstavy, Komenského 73, 041 81
Košice
16. Potvrdenie o prijatí exponátu
Potvrdenie o prijatí exponátu obdržia vystavovatelia do 1.8.2009
17. Zaslanie exponátov
Najneskôr 10.9.2009 na adresu organizačného výboru.
Výstava Košice 2009 je organizovaná pri príležitosti 60. výročia založenia
Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach a 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov. Organizátori pozývajú na výstavu exponáty členov
ZSF. Výstava je súčasťou programu celomestských kultúrno-spoločenských
podujatí v roku 2009 venovaných mestu Košice EHMK 2013. Výstava sa koná
v dňoch 19.–28. 9. 2009 vo výstavných
priestoroch STM v Košiciach.
Prihlášky prosíme poslať do 1.7.2009
na adresu:
Univerzita veterinárskeho lekárstva,
Organizačný výbor filatelistickej výstavy, Komenského 73; 041 81 Košice
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VÝSTAVY
Všeobecná súťažná filatelistická výstava III. stupňa Košice 2009
PRIHLÁŠKA EXPONÁTU
Meno a priezvisko
vystavovateľa
Adresa bydliska
Telefón; mobil
e-mail
Dátum narodenia
(len u člena KMF)
Úplný a presný názov
exponátu
Stručný popis exponátu:

Získané hodnotenie exponátu v posledných 3 rokoch:
Výstava:
Rok:
Hodnotenie:
Výstava:
Rok:
Hodnotenie:
Výstava:
Rok:
Hodnotenie:
Počet a formát výstavných Počet:
formát:
x
cm
listov
Približná cena exponátu v €
Výstavná trieda
Dátum podania prihlášky
Vlastnoručný podpis vystavovateľa, ktorým potvrdzuje pravdivosť údajov
a vlastníctvo exponátu:
Potvrdenie klubu filatelistov o členstve v ZSF.
U mládežníckeho vystavovateľa potvrdenie KF o registrácii člena KMF a dátum narodenia
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KRÁSNY ÚSPECH KATALÓGU
SLOVENSKO 1939 - 1945 v Amerike

K

rivolaké sú cestičky filatelie a tak nečudo, že zhodou
priaznivých náhod sa dostal
Špecializovaný katalóg známok a celín Slovensko 1939
- 1945 autora Ondreja Földesa
na súťažnú filatelistickú výstavu až do Ameriky, konkrétne
do Chicaga. Tam sa v dňoch 21.
až 23. novembra 2008 v Sheraton Chicago Northwest uskutočnila tradičná filatelistická
výstava CHICAGOPEX 2008,
ktorú organizuje Chicago Philatelic Society a na ktorú dostal
tento katalóg, resp. jeho vydavateľ Michal Zika pozvanie.
Pozvanie príjemne potešilo, ale
ešte viac výsledné hodnotenie,
ktoré katalógu prisúdilo v konkurencii poväčšine amerických
poštovo-historických publikácií a odborných štúdií veľmi pekných 85 bodov
a zlatú medailu (výstava nebola hodnotená podľa tradičných FIP hodnotiacich
pravidiel - zlatá medaila sa pohybovala
v rozpätí 85 - 100 bodov).
Ajhľa, niekto si dal riadnu námahu, aby si katalóg poriadne preštudoval a v jemu neznámej (alebo možno
známej?) reči študoval ako to s tými
známkami a celinami Slovenského štátu vlastne bolo, aké odchýlky a zvláštnosti existujú a ktoré sú považované
za najvzácnejšie. Hodnotenie urobila
špeciálna výstavná porota pre literatúru (Dr. Guy R. Dillaway - predseda,
Dr. Reuben A. Ramkissoon, Stephen
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D. Schumann) skutočne precízne, o čom svedčí podrobne
vyplnený hodnotiaci hárok,
ktorý hovorí nasledovné:
Philatelic Aspects (Filatelistické hľadisko) (max. 45
bodov):
Originality (Originalita) - 7
z 10 možných
Significance (Význam) - 10
z 10 možných
Research (Výskum) - 8 z 10
možných
Value to Target Audience
(Hodnota pre cieľovú skupinu) - 15 z 15 možných
Authorship Aspect (Autorské hľadisko) (max. 40 bodov):
Organisation (Organizácia/
Štruktúra) - 20 z 25 možných
Clarity of Expression (Zrozumiteľnosť prezentácie/výkladu) - 4 z 5 možných
Treatment (Spracovanie) - 8 z 10
možných
Editorial & Publishing Aspect (15
bodov):
Presentation, Clarity of Illustration,
Layout (Prezentácia, výpovedná hodnota ilustrácií, zalomenie) - 5 z 5 možných
Paper & Binding (Papier a väzba) - 4
z 5 možných
Freedom from Typographical Errors
(Neprítomnosť typografických chýb) - 4
z 5 možných
Spolu: 85 bodov a zlatá medaila
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K bodovému hodnoteniu porota pripojila nasledujúce komentáre:
- Veľmi dobré spracované, výborné ilustrácie,
hlavne pri doskových odchýlkach (orig. Well done,
great illustrations, especially of plate varieties).
- Pomohla by konverzná menová tabuľka (orig.
A currency conversion table would be
useful).
Poznámka:
V originálnom hodnotení sa používajú „%“ (percentá), pre lepšiu názornosť (a prispôsobenie nášmu vnímaniu
hodnotenia) sme použili u nás tradičné
„body“.
Kompletné
Palmares
výstavy
CHICAGOPEX 2008 a podrobnejšie
informácie o Chicago Philately Society
a výstave CHICAGOPEX 2008 nájdete
na internetovej stránke www.chicagopex.com

Slovo na záver
Ešte keby sa tak niektorý zo špecialistov na danú
problematiku
odhodlal
napísať na katalóg fundovanú recenziu, mohli by
sme si povedať, že konečne máme odborné filatelistické dielo, ktoré má
všetky atribúty kvalitnej
publikácie a ktoré znesie
aj tvrdé medzinárodné kritéria. Zatiaľ
nám zostáva len veriť, že aj napriek tomuto drobnému (stále odstrániteľnému)
nedostatku, bude Špecializovaný katalóg známok a celín Slovensko 1939 - 1945
úspešne šíriť fundované informácie o donedávna tabuizovanej (a v zahraničí stále ešte veľmi málo známej) zberateľskej
oblasti nielen doma ale aj v zahraničí.
Spracované na základe podkladov,
ktoré poskytol vydavateľ katalógu Michal Zika a informácií na internetovej
stránke Chicago Philatelic Society.
Vojtech Jankovič

Viete že?
Automatové známky končia
Podľa informácie SP, a.s. POFIS automat
umiestnený na Pošte Bratislava 1 skončil
31.12.2008 svoju činnosť a teda žiadne automatové známky v eurovej mene nie sú.
Škoda? Aký máte na to názor?
Automaty sú všade na svete súčasťou poštovej prevádzky a sú prístupné

verejnosti 24 hodín denne. Čo keby sa
táto osvedčená technika nachádzala na
všetkých našich poštách 1. triedy? Čo
na to Slovenská pošta, a.s.? Opýtali sme
sa a keď dostaneme odpoveď budeme
čitateľov Spravodajcu ZSF informovať.
(ljf)

Redakčné uzávierky nášho periodika
Redakčné uzávierky Spravodajcu
ZSF sú plánované pre rok 2009 na termíny: 19. 6., 18. 9. a 4. 12.. Príspevky
došlé po týchto termínoch môžu byť za-
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radené až do nasledujúceho čísla nášho
periodika Spravodajca ZSF. Za dodržiavanie týchto termínov Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na Vaše príspevky.
Spravodajca ZSF

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Vzácne životné jubileum
MVDr. Alexandra Bárda, CSc.

D

r. Alexander Bárd, CSc.,
Zaslúžilý pracovník vo
filatelii ZSF, držiteľ zlatého
Čestného odznaku ZSF, zlatého Čestného odznaku Zväzu
maďarských filatelistov, laureát Ceny ZSF pre rok 2001
a ako mimoriadny priekopník filatelie v Košiciach, východoslovenskom regióne ba
až s celoslovenským dosahom
sa 21. februára 2009 dožil tridsiateho
výročia svojich abrahámovín. Pri tejto
vzácnej príležitosti 80. výročí narodenín nášho vzácneho a nadšeného organizátora filatelistického života úprimne
a srdečne pozdravujeme a považujeme
za čestnú našu povinnosť pripomenúť
túto slávnostnú jubilejnú udalosť celej
našej slovenskej filatelistickej obci.
Mimoriadne plodný filatelistický životopis nášho jubilanta sme zhodnotili
a bohatú faktografiu jeho aktivít vrátane získaných ocenení zhrnuli v príspevku uverejnenom v Spravodaji ZSF číslo
4 v roku 2002 pri príležitosti udelenia
Ceny ZSF za rok 2001.
Členovia košických klubov filatelistov, ako aj členovia Spolku filatelistov
Košíc vysoko si vážime a oceňujeme
zásluhy jubilanta na poli filatelistickej
činnosti a zvlášť v oblasti organizácie
výstav a spoločných podujatí s kultúrnymi vzdelávacími a vedeckými inštitúciami v Košiciach a východoslovenského
regiónu. Stal sa všeobecne uznávanou
významnou osobnosťou organizovanej
filatelie nielen na regionálnej a slovenskej úrovni ale aj medzinárodnou osob2009 / 1

nosťou v stredoeurópskej
oblasti. Zvlášť je potrebné
vyzdvihnúť aktivity jubilanta na úseku mládežníckej filatelie v starostlivosti
o dorast a udržanie kontinuity trvalo udržateľného
rozvoja filatelie v podmienkach
Slovenska.
Patrí jubilantovi za to úcta
i vďaka.
Ďakujeme
za dlhoročné priateľstvo,
Ď
aktívnu spoluprácu s košickými inštitúciami ako sú Štátna vedecká knižnica,
Slovenské technické múzeum, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Matica
slovenská, Regionálne poštové centrum,
Maratónsky klub a Olympijský klub.
Vďaka patrí za nezištnú podporu v uplynulých rokoch pri spoločnom riešení
úloh a problémov organizovanej filatelie
v Košiciach a nášho Združenia klubov
filatelistov východoslovenského regiónu.
Za zásluhy a dlhoročnú spoluprácu pri
napĺňaní programu Matice slovenskej
bola jubilantovi udelená Medaila Andreja Hlinku a Martina Rázusa v roku 2006.
Vážime si a zvlášť oceňujeme jubilantové osobné vlastnosti, charakter, ľudskosť,
veľkorysosť a prajnosť pri prekonávaní
rôznych prekážok a ťažkostí života.
Úprimne prajeme MVDr. Alexandrovi Bárdovi, CSc., všetko najlepšie, pevné
zdravie, trvalý optimizmus, radosť z výsledkov práce žiakov i nasledovníkov
a duševnú pohodu a lásku najbližších.
Ad multos annos!
Prof. MVDr. Imrich Maraček
a Dušan Evinic
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Predseda KF 52-32 v Malackách
Mgr. Anton Paštéka 60. ročný

Z

ákladná škola Dr. Dérera na ul.
M.R.Štefánika v Malackách ako
každá iná vzdeláva žiakov z mesta
a z jeho blízkeho okolia. Pôsobí tam
ambiciózny učiteľský zbor pod vedením
pani riaditeľky Mgr. Sopóciovej. Jeden
z kolektívu – Tónko, strávil za katedrou
už viac ako 30. rokov. Je aktívny v organizovaní mimoškolskej činnosti, zvlášť
v športových akciách. Aktívne pracuje
aj ako poslanec MsÚ v Malackách. Často počujeme jeho hlas pri moderovaní
rôznych akcií v meste. Má rád svoje
povolanie a zvlášť mladých ľudí. Mimo
toho veľmi aktívne pracuje ako vášnivý
filatelista a numizmatik. Už viac rokov
je predsedom Klubu filatelistov 52-32
v Malackách, o ktorý sa otcovsky stará
a zabezpečuje jeho činnosť. Malacký
klub poznajú filatelisti i numizmatici
zo širokého okolia, z celej SR i zo zahraničia. Klub usporiadal v roku 2004 výstavu poštových známok pod názvom
„ZÁHORIE 2004“, ktorá mala veľmi
dobrú odozvu v širokej filatelistickej rodine. Klub poriada pravidelne dvakrát
do roka „jarnú a jesennú burzu“, ktorej
sa zúčastňujú filatelisti z celého Slovenska i zo zahraničia.
Náš predseda Mgr. Anton Paštéka je
skromný, pracovitý, organizačne aktívny
pedagogický pracovník. Pri svojej tvorivej práci sa dožil 10. marca 2009 už 60
rokov, hoci pôsobí oveľa mladší. Mimo
ťažkej práci učiteľa sa venuje aj svojej
záľube filatelii a numizmatike. Pod jeho
vedením klub rozširuje svoje členstvo
a vykazuje veľmi aktívnu prácu. K jeho
zásluhám patrí aj krúžok mladých filate-
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listov, pod vedením skúseného filatelistu p. F. Gerlingera. Mladí sa pravidelne
schádzajú a oboznamujú sa s novinkami
filatelie a navzájom si vymieňajú poštové
známky a doplňujú si svoje zásobníky.
Mgr. A. Paštéka je filatelistom už od
svojej mladosti. K filatelii ho pritiahol jeho
otec. Odvtedy sa venuje zberateľskej činnosti, ktorej oblasťou sú československé
i slovenské známky. Hlavnou zbierkou
je Československá letecká pošta – prvé
príležitostné lety. Popri filatelii sa venuje
aj numizmatike. Je veľmi potešený, keď
sa mu podarí získať cenný exponát SR.
V jeho tvári je sústavná radosť a láskavosť a hlavne pomoc tým mladým žiakom
i nám dospelým.
Za svoju aktívnu činnosť vo Zväze
slovenských filatelistov bol Mgr. Anton
Paštéka vyznamenaný „Zlatým čestným odznakom ZSF“.
Veríme, že naše malé poďakovanie
posilní jeho aktivitu i v budúcich rokoch.
My členovia klubu a zvlášť členovia výboru KF 52-32 v Malackách mu srdečne
blahoželáme k peknému výročiu a prajeme mu ešte veľa, veľa pevného zdravia,
lásky a nech Ti Tónko doma zo dňa na
deň rastie láska, blaho, pokoj a neskonalé
veľké šťastie.
To Ti želajú všetci filatelisti, priatelia
a známi, ktorí Ti ďakujú za Tvoju obetavosť a prajú Ti vždy len úprimnú radosť!
Výbor KF 52-32 v Malackách

K blahoželaniam sa pripája i Redakcia a praje oslávencom hlavne
veľa pevného zdravia, spokojnosti
a potešenia z filatelie.
Spravodajca ZSF
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Spomienky na
MVDr. Dušana Kuču

V

eľmi ťažko sa prijíma smutná správa,
že 27. februára 2009 nás
opustil MVDr. Dušan
Kuča. Odišiel dobrý človek, spoľahlivý priateľ,
zanietený filatelista.
Týždeň čo týždeň
sme sa s ním stretávali
na bratislavskej burze,
iní ho poznali z aukcií
či výstav. Svojej veľkej
vášni, slovenskej známke, sa venoval od 70-tých rokov
minulého storočia. S úsmevom neskôr rozprával, ako sa veľmi tešil na
svoju prvú cestu do Prahy na burzu
„U Nováků“ a ako ho odtiaľ po desiatich minútach vyviedli, len čo sa
spýtal na známky Slovenského štátu. Takéto reakcie zažil viackrát, ale
neodradilo ho to, a keď sa po roku
1989 zmenila u nás situácia, prezentoval sa až troma exponátmi Slovenska. Prvý bol venovaný známkam s pretlačou, druhý sa týkal
známok s obrazom A. Hlinku a tretí
predstavoval celiny. Neskôr zlúčil
oba známkové exponáty do jedného a spolu s celinami toho obdobia
dlhé roky reprezentoval slovenskú
filateliu na domácich a zahraničných výstavách. V tom čase bol jediný vystavovateľ známok a celín Slovenska 1939 – 45 a desiatky ocenení
až po zlaté medaily dokazujú, že mi2009 / 1

moriadne úspešný.
Jeho odborné znalosti si všimli aj autori
katalógov a stal sa
spoluautorom prvého „zväzového“ katalógu z roku 1995.
Keď začali v roku
1993 vychádzať nové
slovenské známky,
s rovnakým nadšením a zanietením ich
začal zbierať.
Dušan mal tri veľké lásky: najvyššiu prioritu mala jeho „mamina“
a dve dcéry, ale miloval aj známočky
s obrazom A. Hlinku a nadovšetko
milý mu bol aj jeho rodný Ružomberok a chata na Liptove. Nech ste
s ním začali rozhovor o hocičom,
skôr či neskôr sa pochválil, akú má
šikovnú a zlatú vnučku, ako chce
prerobiť svoj exponát a ako bude
v lete rekonštruovať chatu. „Pôjdem
do penzie a potom...“
Už nič z toho nebude. Odišiel
veľmi mladý, krátko po svojich 58.
narodeninách. Uplynul čas, ktorý
mal vymedzený na tomto svete,
odišiel bez toho, aby sa s hocikým
rozlúčil, aby svojim priateľom povedal „...ak v nedeľu na Suvoráku“.
Už nie je medzi nami, je nám za
ním smutno.
Česť jeho pamiatke.
Dr. Ondrej Földes
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INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom,
budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike uverejňujeme inzerciu členov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden inzerát na člena. Obchodné subjekty majú prvý inzerát bezplatne, pri ďalších podľa dohody. Inzercia
môže byť v textovej i v grafickej forme zaslaná elektronicky alebo na elektronickom nosiči na sekretariát ZSF. Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste

uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.
• Stredisko novinkovej služby ponúka členom ZSF známky, hárčeky,
upravené tlačové listy, výrobky Pofis SP a.s. za nominálne ceny. O sortimente sa môžte informovať na adrese:
Zväz slovenských filatelistov
Stredisko novinkovej služby
Radlinského 9
812 11 Bratislava
Tel.: 02/593 251 06
• Klub filatelistov v Bytči usporiada
dňa 13. júna 2009 od 7.00 hod. do
13.00 hod. v Dome kultúry v Bytči
burzu filatelie a filokartie. Vstup,
stoly a parkovanie na námestí zdarma. Rezervovanie stolov na adr.
Stanislav Helmeš, Gaštanova 1018,
014 01 Bytča
alebo na tel. č. 041/5532998.
• Ivan Panaiotov, bulharský filatelista zbiera Carte maxima na témy:
talianské obrazy, kostoly, fresky,
ikony, antické a stredoveké lode.
Zbiera tiež známky, FDC a celistvosti na tému ping pong (stolový
tenis). Hľadá partnera na výmenu
uvedených filatelistických materiálov na Slovensku. Ponúka znám-
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ky Bulharska, FDC a celistvosti na
rôzne témy. Odpovie na každú ponuku. Adresa: Ivan Panyotov, 52,
Luben Karavelov St., 5000 Veliko
Tarnovo, Bulgaria
e-mail: panaiotov_vturnovo@abv.bg
• Pán Xie Yu, čínsky filatelista hľadá
partnera pre výmenu čistých slovenských známok a filatelistických
materiálov. Ponúka známky Číny,
Hong Kongu a Macaa za známky
Slovenska a Československa. Jeho
adresa je: Mr. Xie Yu, 5-501 Luoma Jiari Huayuan, Hualin Road,
Fuzhou Fujian 350013 China, email: fjfzxy@126.com
• Hľadám celistvosti s príležitostnou
pečiatkou: I. celoslovenská prehliadka LUŠ, Trenčín, 19.VIII.1951;
Dni sporivosti, Trenčín, 14.X.1956;
III. letná spartakiáda spriatelených
armád, Trenčín 1, 28.8.1973. Jozef
Korený, Soblahovská 39/81, 911 01
Trenčín.
• Klub filatelistov 52-13 v Holíči usporiada v dňoch 3.-9. augusta 2009
Regionálnu výstavu k 230. výročiu
otvorenia cisárskeho poštového úradu v Holíči.
Spravodajca ZSF

Známková tvorba Slovenskej republiky 2009 - I. štvrťrok

(B) * papier FLA (A), samolepiaci OZ (B) *
HZ 11 ¾: 11 ¼ (A), vlnitý výsek 16 ½ : 15 (B)
* FDC N: J. Piačková, OF TAB * náklad ?
Kostol sv. Kríža v Hamuliakove

Kostol sv. Michala
archanjela v Dražovciach

438
viacfarebná ................................... 0,01
439
viacfarebná ...................................0,02
440
viacfarebná ...................................0,05
441
viacfarebná ................................... 0,10
442
viacfarebná ...................................0,20
443
viacfarebná ...................................0,33
444
viacfarebná ...................................0,50
445
viacfarebná ...................................0,66
446
viacfarebná ...................................0,83
447
viacfarebná ................................... 1,00
448
viacfarebná ................................... 1,33
449
viacfarebná ...................................2,00
438-449 Séria (12) ....................................... 7,03
448 H
(73x87 mm) ........................................ 1,33
448 KĽ
.............................................................. 1,33
448 KP
.............................................................. 1,33
438 FDC ..............................................................0,64
439 FDC ..............................................................0,65
440 FDC ..............................................................0,68
441 FDC .............................................................. 0,73
442 FDC ..............................................................0,83
443 FDC ..............................................................0,96
444 FDC .............................................................. 1,13
445 FDC .............................................................. 1,29
446 FDC .............................................................. 1,46
447 FDC .............................................................. 1,63
448 FDC .............................................................. 1,96
449 FDC ..............................................................2,63
448 PT (82x119 mm), nezúbkovaná, číslovaná..... -.Poznámka
FDC známok nominálnych hodnôt č. 439-442 boli
podľa opatrenia Poštového vestníka Slovenskej pošty č. 632/2008 považované za plne vyplatené zásielky
2. triedy do hmotnosti 50 g v tuzemskom styku.

2009, 27. 2. * Veľká noc 2009 * príležitostná
známka * N: J. Piačková * OF PTC, Praha *
PL: 50 ZP v protichodnom usporiadaní riadkov známok, TF: ? PL (A); ZZ: 10 ZP, TF: ?

Kraslica

450 A 0,33 € viacfarebná, známka z PL ..........0,33
450 B 0,33 € viacfarebná, známka zo zošitka... 0,33
450 FDC ..............................................................0,96
450 CM
.............................................................. 0,70
450 ZZ
..............................................................3,30
450 TB
zvislé protichodné dvojice, spojené
modrou alebo bielou plochou .........0,66
Poznámky
Papier ZZ je s vôňou jarných kvetov – narcisov.

2009, 13. 3. * Šport – Bojové umenia * príležitostná známka * N: I. Piačka * OF PTC,
Praha * PL: 50 ZP, TF: ? PL * papier FLA *
HZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC N: I. Piačka, R: R.
Cigánik, OTp TAB * náklad ? mil.

Karatista

451
451 FDC
451 NL

0,60 € viacfarebná ........................0,60
.............................................................. 1,23
..............................................................0,80

Titulná strana
Emisia 40. výročie založenia ZSF; Upravený tlačový list, 8 známok a 8 kupónov s logom ZSF; Nominálna hodnota T2 50 (0,33 €); Výstavna medaila,
priemer 40 mm, postriebreny tombak

