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á poš tovej známky
EMISIA DeN

Loui s Br aille
1809 - 18 5 2

prítlaĀe a peĀiatky

Známková tvorba Slovenskej republiky 2009 - IV. štvrťrok

2009, 23. 10. * Korytnačka močiarna, Salamandra škvrnitá (Ochrana prírody) *
príležitostné známky * N: R. Jančovič, R:
R. Cigánik * OTp+OF PTC * PL: 3 ZP + 3
ZP, TF: ? PL * papier FLA * RZ 11 ¾ : 11 ½
* FDC N: R. Jančovič, R: R. Cigánik, OTp
TAB * náklady: po 75 tis. (25 tis. PL)

TF: ? PL (A); ZZ: 10 ZP, TF: ? (B) * papier
FLA (A), samolepiaci OZ (B) * HZ 11 ¼ :
11 ¾ (A), vlnitý výsek 15 : 16 ½ (B) * FDC
N: A. Drgala, R: J. Skrisa, NP: A. Krajčirovičová, V. Rostoka, OTp TAB * náklad:
2 mil (A), 200 tis. (B, 20 tis. ZZ)

Zimný motív, detská kresba
Korytnačka močiarna (Emys orbicularis)

463 A
463 B
463 FDC
463 ZZ
463 CM

Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

461
1,10 € viacfarebná ........................ 1,10
462
1,10 € viacfarebná ........................ 1,10
461-462 Séria (2)......................................................2,20
461-462 PL (107x164 mm) .....................................6,60
461 FDC .............................................................. 1,82
462 FDC .............................................................. 1,82
461 CM
.............................................................. 1,50
462 CM
.............................................................. 1,50

2009, 11. 11. * Vianoce 2009 – Zimný motív * príležitostná známka * N: K. Putecová, GÚ: V. Rostoka * OF PTC * PL: 50 ZP,

0,40 € viacfareb., známka z PL ... 0,40
0,40 € viacfarebná,
známka zo zošitka ........................0,40
.............................................................. 1,12
..............................................................4,00
..............................................................0,80

2009, 27. 11. * Ján Mudroch - Žena s čiernym klobúkom, Cyprián Majerník - Don
Quijote (Umenie) * príležitostné známky * GÚ+R: R. Cigánik (464), F. Horniak
(465) * OTp PTC * PL: 4 ZP + 2 K, TF: 1
PL * papier OZ * RZ 11 ¾ * FDC N+R: R.
Cigánik (464), F. Horniak (465) OTp TAB
* náklady: po 80 tis. (po 20 tis. PL)

J. Mudroch (1909-1968): Žena s čiernym klobúkom, 1940

OBSAH
Úvodník
Nová výzva ....................................................................................4

Strana predsedu
Juniorfi la 2010 na obzore ............................................................5

Dokumenty ZSF
Uznesenie Rady ZSF z 5.12.2009 ...............................................6
Vydáva Sekretariát ZSF
v Bratislave pre vnútornú
potrebu ZSF
Adresa redakcie:
Sekretariát ZSF
Radlinského 9
812 11 Bratislava
Tel.:
02/593 257 42
Fax:
02/524 447 37
CNS Tel.: 02/593 251 06
Redakčná rada:
Ľubomír Floch - predseda
Zdeněk Baliga, Jozef Korený,
Ján Maniaček st., Ján Mička,
Jozef Vangel

Slovenská známka
Najkrajšia slovenská poštová známka - anketa .....................8
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010 ... 12

Z klubov a regiónov
Dozrievali sme s fi lateliou ........................................................13
Z denníka námetára ..................................................................14
Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň ...........................16
100 rokov organizovanej fi latelie v Bratislave .......................17

Výstavy
Večné mesto – večná fi latelia?..................................................18
Medzinárodná výstava GLOGÓW 2009 ...............................21

Redakcia:
Zdeněk Baliga - šéfredaktor
Ladislav Hölc, Jozef Korený,
Ján Maniaček st., Iveta
Valašková

Propagačná výstava k 65. výročiu SNP ..................................22

Obálku navrhol:
Ľubomír Floch

Nový laureát Ceny ZSF ............................................................ 24

Grafická úprava:
Vydavateľstvo a grafické
štúdio
mobil: 0915 80 50 20
WEB: www.dtpjadro.sk

Svätopluk Šablatúra – 80 rokov ...............................................27

Ročník: XI.

Inzercia

Číslo: 4/2009

Inzercia ....................................................................................... 30

Náklad: 500 ks

KOŠICE 2009 ..............................................................................23

Spoločenská kronika
Rozhovor s Máriou Luptákovou ..............................................25
Ján Sedlák oslávil osemdesiat rokov .......................................29
Sedemdesiatnik Ladislav Vačko ..............................................29

Strán: 36

Naša mládež

Uzávierka: 6.12.2009

O niektorých prejavoch aktivity krúžkov................................ I

Dané do tlače: 9.12.2009

Filatelistická olympiáda a Kongres mladých fi latelistov ......II

Vyšlo: 14.12.2009

Filatelistické PEXESO .............................................................. IV

2009 / 4

3

ÚVODNÍK

Nová výzva

K

ončí jedenásty ročník vydávania Spravodajcu ZSF.
Veľmi rád som prijal výzvu vedúceho redaktora, aby som napísal tento úvodník. Koniec roka
je príležitosť pozrieť sa dozadu
čo rok dal a uvažovať, čím naplníme ten rok prichádzajúci.
Čo nám rok 2009 dal?
Spravodajca vstúpil do roka
2009 s ustálenou formou i obsahom a vysoká grafická úroveň časopisu
spolu s kvalitným obsahom bola jeho typickou črtou po celý rok. Zvýšil sa počet
prispievateľov a počet príspevkov prerástol
možnosti stanoveného 32 stránkového obsahu. Limitovaný stranový rozsah časopisu viedol navyše k potrebe internetového
informovania našich členov na webovej
stránke zväzu (www.zsf.chtf.stuba.sk).
Ohlas návštevníkov stránky potvrdzuje,
že to bol správny a potrebný krok a v tejto
činnosti treba ďalej pokračovať.
Rok 2009, v ktorom sme slávili 40. výročie založenia nášho zväzu, bol nielen rokom
toku kvalitných informácií do klubov o filatelii doma i v zahraničí, ale aj výnimočnej
publikačnej činnosti jednotlivých členov
našej záujmovej organizácie. Vyšla Pamätnica ZSF rokov 1995-2008 (Ľ. Floch a kol.),
dlho očakávaný Špecializovaný katalóg
slovenských poštových známok a celín (fy.
Zberateľ), vynikajúce publikácie „História
Trnavy na fi latelistických a alternatívnych
dokumentoch“ (J. Molnár, M. Šnirc), „Tatranské motívy na poštových známkach“
(R. Ovšonka), „Odtlačky výplatných strojov v tematickej zbierke a exponáte (M.
Bachratý), „Dejiny fi latelie v Považskej
Bystrici“ (O. Gáťa) alebo zborník článkov
„Košice vo fi latelii“. K úplnosti treba dopl-
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niť, že boli vydané pekné výstavné katalógy k výstavám
v Nitre a v Košiciach. Som
presvedčený, že sme si dali
„sami sebe“ maximum toho
čo bolo v našich silách. Rád
by som poďakoval redaktorom i prispievateľom, autorom článkov i publikácií a aj
webovému majstrovi zväzu
za ich nezištnú prácu v prospech zväzu. Publikácie vyšli aj vďaka štedrej podpore sponzorov, bez ktorých účasti
by ostali len v rukopisnej forme. Ich mená
uvedené v publikáciách sú trvalo zapísané
v histórii zväzu a teraz môžeme len povedať „Srdečná vďaka za podporu“.
V decembri 2008 pri nástupe do funkcie predsedu redakčnej rady som položil
Rade otázku, akú tvár bude časopis mať.
Bol orientovaný na zväzové činnosti doma
i v zahraničí a prinášal základné katalógové
informácie o nových slovenských poštových ceninách a výrobkoch POFIS SP, a.s.
Návrh na jeho rozšírenie o odborné články
sa neujal. Redakčná rada a následne i Rada
ZSF konštatovali, že Spravodajca ZSF nemá
ani finančné, ani prispievateľské zázemie
na publikovanie odborných fi latelistických
informácií. Ďalším argumentom, prečo
má časopis ostať len informátorom o živote zväzu bolo, že jeden odborný časopis
na Slovensku máme. Faktom je, že časopis
Zberateľ bol vynikajúci časopis a zrejme
spĺňal potreby odbornej filatelistickej verejnosti. Keď mal časopis Zberateľ okrúhle narodeniny blahoželal som mu ako staršiemu
bratovi Spravodajcu ZSF, od ktorého sa veľa
naučil. Rád som ho čítal a tešil sa na každé
nové číslo. A nepochybne ho tak isto vnímali všetci členovia zväzu. Preto ma zarmútil
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU
fakt, keď jeho vydavateľ oznámil, že rokom
2009 končí jeho vydávanie. Jeho zameranie
na širšie ponímané zberateľstvo, nielen na
filateliu, bolo veľmi aktuálne a bude nám
veľmi chýbať. Verím, že nezanikol, len
prestal vychádzať a po čase sa opäť nájde
niekto, kto mu po tretí raz vdýchne život.
Teraz sa tým starším bratom filatelistických
informácií stal náš časopis, ak považujeme
za jeho mladších bratov internetové informácie na webovej stránke zväzu či POFISu,
alebo webu poštové známky.
Ako ďalej? Stojí pred nami nová výzva.
Zmeníme po skončení vydávania Zberateľa koncepciu skladby nášho časopisu? Pridáme aj odborný obsah? Ak áno, aký rozsah budeme schopní autorsky uživiť? Aké

motivačne stimuly sme schopní ponúknuť
potenciálnym autorom? A keď kladne odpovieme, že chceme a vieme, odkiaľ na to
získame financie? Podporia nás sponzori?
Boli by členovia ochotní kúpiť si časopis za
zvýhodnenú členskú cenu?
Veľa otázok, na ktoré nemáme zatiaľ odpoveď. Môžeme na ne odpovedať len spoločnými silami. Napíšete nám svoj názor?
K týmto otázkam chcem v mene redakčnej rady a redaktorov pridať pre všetkých
čitateľov časopisu aj tento vinš
Želáme Vám šťastné a veselé
Vianočné sviatky,
dobré zdravie a mnoho úspechov
v novom roku
Ľubomír Floch, predseda redakčnej rady

Juniorfila 2010 na obzore

V

ážení členovia Zväzu slovenských fi latelistov, milí
priatelia. Ani sme sa nenazdali
a ďalší rok máme za sebou. Pripomenuli sme naše nie okrúhle
výročie „de jure“ ustanovenia
Zväzu slovenských fi latelistov
propagačnými výstavami a Národnou výstavou SLOVENSKO
2010. To preto aby sme si spomenuli na tých, ktorí boli na
Ustanovujúcom zjazde na Sliači. Osobne
som rád, že na tom mieste je pamätná tabuľa, nie je tam sama v kúpeľoch, ktorá
bude všetkým návštevníkom pripomínať
túto udalosť. Členovia klubov fi latelistov,
ktorí chceli pracovať pracovali a nekládli si podmienky pre nedostatok financií.
Navštívil som podľa mojich pracovných
možností každý klub fi latelistov, ktorý ma
požiadal o účasť či už pri otvorení výstavy alebo zasadnutia. Som nesmierne rád,
2009 / 4

že náš klubový život žije
a členovia sa chcú stretávať.
Chcú si budovať svoje zbierky a pripravovať svoje exponáty na výstavy.
Predovšetkým však nesmieme zabúdať na našu
mládež, ktorej máme riedko. Rozhodol som sa, a Rada
ZSF schválila, v budúcom
roku usporiadať mládežnícku fi latelistickú výstavu JUNIORFILA
2010 v Nitre. Očakávam od vedúcich KMF
a Komisie mládeže ZSF návrhy a program
na toto stretnutie mladých fi latelistov.
Pozveme na výstavu mladých fi latelistov z Českej republiky, Maďarska, Poľska
a Chorvátska, aby sme mohli porovnať
kvalitu našej mládeže. Pripravili sme projekty na granty, či už miestne alebo celoštátne. Pevne verím, že budú k nám štedrí
aj keď nie je najlepšia finančná situácia.
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DOKUMENTY ZSF
Obraciam sa na všetkých členov ZSF,
aby ste neváhali a posielali návrhy na zmeny, či už Stanov ZSF alebo ostatných zväzových poriadkov. Pripomienky budú zapracované do širšej celočlenskej diskusie
pred Valným zhromaždením ZSF v roku
2011. Ďalej považujem za potrebné do výborov KF, ZKF a potom Rady ZSF ukázať
nové mladé tváre a nových manažerov,
ktorí prinesú nášmu zväzu napredovanie.
Moje vyhlasovanie usporiadať európsku výstavu v roku 2013 trvá a som presvedčený, že za dobrej spolupráce so Slovenskou poštou, a.s., ako teraz pretrváva,
nie je to nemožné. Budúci rok bude rokom
tvrdej prípravy na Valné zhromaždenie

ZSF, preto Vás všetkých chcem požiadať
o spoluprácu na jeho príprave. Rada ZSF
na prvom zasadnutí v roku 2010 sa začne
ním zaoberať.
Dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým
poďakoval za vzornú reprezentáciu nášho
zväzu v miestach Vášho pôsobenia a na
domácich a zahraničných výstavách. Poprial Vám radostné Vianočné sviatky, veľa
zdravia a šťastia v novom roku 2010. Teším sa na stretnutia.

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF

UZNESENIE
z X. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 5. decembra 2009 v Bratislave
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Rezignáciu Mgr. J. Mičku na funkciu
predsedu KM ZSF a neprijala ju. Veľmi si cení jeho doterajšiu prácu a očakáva, že sa do funkcie vráti. Poveruje
jeho zastupovaním vo funkcii predsedu KM ZSF Ing. J. Rančáka.
2) Prehlásenie SsK ZKF.
3) Informáciu o slávnostnom zasadnutí
k 100. výročiu organizovanej fi latelie
v Bratislave.
4) Správu o hospodárení ZSF.
5) Udelenie bronzových ČO ZSF od ZKF
Bratislava:
Ing. Pavel Franík KF 51-55, Ing. Ján Fratrič KF 51-28, Anton Vraník KF 51-28,
Ing. Stanislav Škvarek KF 51-01,
RNDr. Vojtech Jankovič KF 51-01.
6) Vyhodnotenie činnosti a plán práce
KF Bytča.
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7) Zápisnicu zo zasadnutia Námetovej
komisie ZSF.
8) Registráciu KMF ZSF.
9) Zápisnicu KRK ZSF.
10) List pána Norberta Feinera.
11) Informáciu o výstave v Glogowe, Poľsko.
12) Zápisnicu zo zasadnutia výboru ZKF
SsR ZSF.
B) SCHVAĽUJE
1) Predsedu ZSF pána Miroslava Ňaršíka
za zástupcu ZSF v Realizačnej komisii
známkovej tvorby SP, a.s. pre rok 2010.
2) Ing. Josefa Rančáka, aby počas neprítomnosti predsedu KM ZSF Mgr. Jána
Mičku ho zastupoval pri riadení činnosti komisie.
3) Výstavu JUNIORFILA organizovať
pre zahraničných vystavovateľov ako
výstavu I. stupňa.
Spravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
4) MUDr. Petra Osuského, PhD. za kandidáta na porotcu na FEPA výstavu
PORTUGAL 2010 a za národného komisára na FEPA výstavu PHILALUX
2010 Miroslava Ňaršíka.
5) Cenu ZSF za rok 2008 Doc. Ing. Ľubomírovi Flochovi, PhD.
6) Správu o činnosti odborných komisií
ZSF a poveruje člena rady J. Vangela, aby uverenil článok o ich činnosti
v Spravodajcovi 2010/1.
7) List ministrovi DPaT SR a generálnemu
riaditeľovi SP ohľadne účasti predstaviteľov zväzu na procese skartácie neplatných slovenských poštových cenín.
8) Ročnú odmenu po 35 Euro tajomníčke
ZSF pani I. Valaškovej, v novinkovej
službe pani B. Köglerovej a hospodárovi pánovi J. Moravčíkovi.
9) Termíny zasadnutia Rady ZSF v roku
2010: 5. marca, 12. júna, 4. septembra
a 4. decembra.
10) Udelenie strieborného ČO ZSF:
Mgr. Martinovi Vančovi, PhD. vedúcemu POFISu SP, a.s., zlatých ČO ZSF:
Gustávovi Kasanickému KF 53-06
Liptovský Mikuláš, Ing. Andrejovi Tekeľovi KF 51-01 Bratislava, Ing. Jánovi
Čaplovičovi, KF L. Novotného (51-09)
Bratislava.
C) UKLADÁ
1) Predsedom ZKF dopracovať kritériá
hodnotenia činnosti KF podľa textu
bodu 2/1.
Zodpovední: predsedovia ZKF ZSF
Termín: 28.2.2010
2) KM ZSF pripraviť program na výstavu JUNIORFILA 2010 podľa výsledku
jednania v zmysle bodu C/2 zápisnice.
Zodpovední: KM ZSF ZKF
Termín: 28.02.2010
2009 / 4

3) Prekonzultovať s predsedom KP ZSF
Ing. Mirkom Bachratým kritéria účasti mládežníckych exponátov na výstave JUNIORFILA 2010.
Zodpovedný: PaedDr. Jozef Oško
Termín: 28.2.2010
4) Informovať SČF o stanovisku Rady
ZSF ohľadne Zmluvy o spolupráci medzi ZSF a SČF.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 31.12.2009
5) Napísať ďakovný list pani Luptákovej.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: ihneď
6) Vyčiarknúť pána Feinera z porotcovského zboru ZSF.
Zodpovedný: Ing. Mirko Bachratý
Termín: ihneď
7) Odoslať list MDPaT SR a SP, a.s. ohľadne účasti predstaviteľov zväzu na procese skartácie neplatných slovenských
poštových cenín.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: ihneď
8) Vyplatiť vo výplatnom termíne december 2009 ročné odmeny pani Ivete Valaškovej, pani Betke Köglerovej a pánovi Jánovi Moravčíkovi po 35 Eur.
Zodpovedný: tajomníčka ZSF
Termín: podľa textu
9) Požiadať p. Rakovského o súhlas s medializáciou jeho fil. exponátu A. Hlinka.
Zodpovedný: MVDr. Ľubomír Barančok
Termín: ihneď
10) Odoslať 33,19 Eur na účet SP, a.s. podľa Zmluvy o spolupráci.
Zodpovedný: tajomníčka ZSF
Termín: ihneď
11) Vypracovať ročnú uzávierku ZSF 2009
a návrh rozpočtu ZSF na rok 2010.
Zodpovedný: hospodár ZSF
Termín: 31.1.2010
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SLOVENSKÁ ZNÁMKA

NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ
POŠTOVÁ ZNÁMKA, FDC
A PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA ROKA 2009

Z

väz slovenských fi latelistov a Slovenská pošta, a.s. vyhlasujú v spolupráci
s redakciou Spravodajcu ZSF a redakciami časopisov Filatelie a Poštové zvesti verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, obálku prvého dňa - FDC
a najkrajšiu príležitostnú pečiatku vydanú
v roku 2009. Anketa, ako každý rok aj tento, poslúži na spoznanie Vášho názoru na
súčasnú známkovú tvorbu vo fi latelistickej verejnosti doma i v zahraničí a súčasne
pomôže získať podnety a námety pre nové
slovenské poštové známky.
Účastníci ankety majú odpovedať aspoň
na jednu zo štyroch anketových otázok.
1) Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2009 považujete za najkrajšiu?
2) Ktorú obálku prvého dňa vydanú
v roku 2009 považujete za najkrajšiu?
3) Ktorú príležitostnú pečiatku roku 2009
považujete za najkrajšiu?
4) Ktorý námet navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?
Na každú otázku uveďte iba jednu odpoveď .Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie
na poštovom lístku s uvedením vlastnej
čitateľnej adresy a podpisu na adresu:

Zväz slovenských fi latelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, najneskôr do
15. marca 2010. Lístok označte heslom
ANKETA 2009. Každý účastník ankety,
ktorý odpovie aspoň na jednu z uvedených otázok dostane od Slovenskej pošty,
a. s. poštový lístok s prítlačou najkrajšej
známky r. 2009 a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny. Vydané známky boli
priebežne reprodukované v Spravodajcovi
ZSF, Zberateľovi 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 2009. Používané príležitostné poštové pečiatky boli uverejňované priebežne v časopise Zberateľ a tiež
sú uverejnené na internetových stránkach
POFIS Slovenskej pošty, a. s. www.pofis.
sk. Našim čitateľom ich prinášame v tomto čísle prehľadne 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 otázke 3, poradové číslo pečiatky, prípadne dátum a poštu, kde
sa uvedená pečiatka používala.
Redakcia Spravodajcu ZSF

1

3

8

2

4
Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2009 / 4

9

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

31

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

10

Spravodajca ZSF

SLOVENSKÁ ZNÁMKA

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Pečiatky, ktoré
v dobe uzávierky
Spravodajcu nemajú
POFISom pridelené
číslo, sú označené
písmenami.
A
C PLATNO
S
C PLATNO
S

2009

TI

KORUNOVÝ

2.
31. 1

2009

NIE

C PLATNO
S

NIE

H

NIE

C PLATNO
S

NIE

C PLATNO
S

NIE

NIE
C PLATNO
S

NIE

2.
31. 1

KO

KO

KO

C PLATNO
S

T

1
AVA
TRN

KO

KO

NIE

KO



A1

ä,/,1

ZNÁMOK

1ýË1

NITR

CH

G

75(

2009

ZNÁMOK

2009

KORUNOVÝ

2.
31. 1

RUNOV
Ý
I KO
ZNÁMOK

1

1

CH

KO
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ŠOV
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31. 1

ZNÁMOK

F

PRE

T

TI

E

RUNOV
Ý
I KO
CH

2009

ZNÁMOK

2.
31. 1

ICE

KOŠ

D

RUNOV
Ý
I KO
CH

T

09
2. 20
31. 1

CH

SKÁ
BAN ICA 1
TR
BYS

C

T

ZNÁMOK

09
2. 20
31. 1

RUNOV
Ý
I KO
CH

ZNÁMOK
1
AVA

TISL
BRA

B

T

ZNÁMOK

09
2. 20
31. 1

RUNOV
Ý
I KO

CH

T

CH

C PLATNO
S

69
RUNOV
Ý
I KO

KO

68

A1

I
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4.1.
15.1.
29.1.
26.2.
12.3.
30.3.
16.4.
7.5.
28.5.
18.6.
18.6.
16.7.
16.7.
15.9.

15.10.
15.10.
12.11.
26.11.
26.11.
1.12.
3.12.

Číslo
emisie

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

481
482
483
484
485
486
487

Ochrana prírody: Muránska planina - Lykovec muránsky
Ochrana prírody: Muránska planina - Prvosienka holá
Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála
UMENIE: Gotická nástenná maľba
UMENIE: Gotická madona z Ľubice
Boj proti HIV
Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 – 2003)

Kult. ded. Slov.: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi
Zimné olympijské hry 2010 Vancouver
Prezident SR
Veľká noc 2010: Iniciála s Bolestným Kristom z Bratislavského misála
Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321)
400. výročie konania Žilinskej synódy
Osobnosti: Milan Hodža (1878 – 1944)
Majstrovstvá sveta vo futbale 2010
EUROPA 2010: Detské knihy
Krásy našej vlasti: Zámok Topolčianky
Krásy našej vlasti: Kaštieľ Betliar
Spoločné vydanie s Bulharskom/Sv. Sedempočetníci: Sv. Gorazd
Spoločné vydanie s Bulharskom/Sv. Sedempočetníci: Sv. Kliment
Hrad Topoľčany: známka s prítlačovým kupónom

Názov emisie

0,80 €
0,33 €
0,40 €
1,20 €
1,20 €
0,90 €
0,70 €

0,60 €
1,00 €
0,40 €
0,40 €
0,70 €
1,20 €
0,50 €
1,00 €
0,90 €
0,40 €
0,70 €
0,60 €
0,60 €
0,40 €

22,2 x 27,2
44,4 x 27,2
22 x 27,2
33,9 x 27,2
37,5 x 37,5
44,4 x 54,4
27,2 x 33,9
44,4 x 27,2
27,2 x 44,4
44,4 x 27,2
44,4 x 27,2
27,2 x 44,4
27,2 x 44,4
32,5x27,2
+k 22x27,2
44,4 x 30,75
44,4 x 30,75
27,2 x 33,9
44,4 x 54,4
44,4 x 54,4
33,9 x 27,2
44,4x27,2
+k 22x27,2

Rozmery
mm

1
1
1
1
1
1
1

100
50
100
50
35
1
50
50
8
50
50
3+2k
2+3k
8+k
UTL
2+2
UTL
2+2
TL
50
UTL
4
UTL
4
TL
50
TL 30+k

TL
TL
TL
TL
TL
HA
TL
TL
UTL
TL
TL
UTL
UTL
UTL

FDC (ks)
Forma
TL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Počet na
TL

Vysvetlivky: TL = tlačový list; UTL = upravený tlačový list; HA = hárček; k = kupón; ZZ = známkový zošitok; FDC = obálka prvého dňa vydania

Dátum
vydania
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Z KLUBOV A REGIÓNOV

Dozrievali sme s filateliou

S

lovenská filatelia od založenia Zväzu
slovenských filatelistov v roku 1969
napredovala, ako sa povie, míľovými
krokmi. Zo dňa na deň rástla a my, ktorí
sme boli jej členmi, dozrievali sme s ňou.
Aktuálna snaha bola tvoriť, presadzovať
sa na javisku fi latelistických výstav Európy a sveta. Pochopiteľne, aj upútavať
pozornosť. Občas, najmä v osemdesiatych
rokoch čas rozvoja pribrzďovali zbytočné
výbušnosti, nezmyselná snaha vylučovať
zo ZSF, diktovať v dobrovoľnej organizácii,
kto čo musí. Potom zaznel gong roku 1989
a situácia aj v ZSF sa začala meniť. S odstupom času sa mi zdá, že prirýchlo sme od
roku 1991 „zreli“ ako domnelí znalci problematiky div nie svetovej fi latelie. V ZSF
sme už nepotrebovali „platičky – tetičky“,
ktoré zaplatili aspoň členské príspevky,
kluby od podnikateľa nedostávali vopred
predplatené novinky, hrozilo sa súdmi
a bolo podaných niekoľko žalôb. Nazeranie na organizáciu – slovenskú fi lateliu
z jej vrchu, a odspodu z klubov, bolo rozličné. Gavalierstvo je síce vždy pekné, ale
podstatná časť členov mala radšej skromnosť a istotu. Možno aj preto, že viac, ako
dvomi desiatkami rokov si na ňu zvykla.
Zmena sa stala skutočnosťou a s pretrvávajúcou emotívnosťou nemala totožné
kódy. Pre nie málo členov sa z finančného
hľadiska svet obrátil hore nohami. Myslím, že sa nedá povedať, že by bolo nabiehanie cudziemu vkusu, ale, zväz strácal,
„pechota odchádzala“. Rozhodujúci faktor:
peniaze. Peniaze pri každom slove. Peniaze chápané ako horkosť, blen, zatrpknutosť. Ich nedostatok ako likvidácia. Láska
k záľube sa začala merať peniazmi. Vyššie
a vyššie členské príspevky, na ktoré najmä
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dôchodcovia neboli zvyknutí. Odchádzali
najstarší členovia, ktorí desiatkami rokov
si zaplatili vernostné svojmu zväzu. To sa
nezohľadnilo. Zanikali kluby.
Máme len jeden dom, náš zväzový,
Zväz slovenských filatelistov, ktorý je na
sídlisku ďalších podobných zväzov a združení rovnako odkázaných na prežívanie
z členských príspevkov. Tí, ktorí v ZSF
ostali ako organizovaní fi latelisti vedia, že
zväz má len to, čo má z členských príspevkov. Je to oproti minulosti poriadne stiesnené, ale aj v stiesnenosti je pocit domova
a žitia v ňom. Nič efektívnejšie zatiaľ nie je
v perspektíve. (Aký je meter, taká je merica.) Doba si vyžiadala prispôsobovanie sa
jej. Možno to znie kruto, ale taká je aj otázka: Čo iné v ZSF a so ZSF robiť? Myslím, že
pre nás je v tomto čase podstatné, že Zväz
slovenských filatelistov alebo ak chcete
Slovenský zväz filatelistov má strechu nad
hlavou a tá je v podstreší FEPA a FIP.
Chápem aj kluby fi latelistov, ich nepokoj, nesúhlas, najmä, ak porovnávajú minulosť so súčasnosťou. Treba však vidieť,
že pred dvadsiatimi rokmi mal ZSF dotáciu z Národného frontu SR jeden, až jeden
a pol milióna Kčs ročne! Mal sekretariát
s vedúcim sekretariátu, šéfom – tajomníkom ZSF, s ôsmimi pracovníkmi sekretariátu, kmeňovými i externými, všetko
platenými. Dnes, dnes to zvládajú a musia
zvládať dve pracovníčky! Vďaka im!
Veľa sa zmenilo. Rástli náklady na živobytie, bývanie, zvyšovali sa ceny služieb. Zmenil sa aj životný štýl ľudí. Sú
bohatší, bohatí, sú chudobní, sú dôchodcovia. Jedni ostali, iní finančne nezvládali
ostať, ale nezanevreli. Entuziazmus v nich
ostal. Chodia na burzy, poväčšine len po-
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zerajú a pokiaľ ide o ich nástupcov konštatujú to, čo viaceré združenia a spolky,
zväzy: mladá generácia sa vytratila. Nemá
záujem, holduje iným príťažlivostiam. Nie
len u nás, ale vo svete sa doposiaľ nenašiel
architekt, ktorý by ponúkol riešenie. Preto súčasnosť má za cieľ udržať aspoň daný
stav. Snažia sa, výstavy ukazujú z fi latelie
to pútavé, čo by mohlo zaujať, potešiť,
nasmerovať. Nie je to ľahké. Napokon, čo
v dnešnej dobe je ľahké?
Je potrebné sa ospravedlňovať a ak, tak
čím a prečo? Domnievam sa, že pri pohľade do zahraničia je to obdobné. Záľuby sú
tiež finančne náročné. Neexistuje fi lozofia
sociálneho, teda lacnejšieho. Tým, ktorí
na to majú, je poskytnutý väčší priestor
pre záľuby. Členské základne zväzov sú
málopočetné. Kluby, to je zopár aktívnejších jednotlivcov aspoň v tom, že si prídu
pre novinky, ale na výstavách je živo. Tam
sú členovia i nečlenovia ako doma. Tam
je pozeranie, vrava, tam sa exponáty neukláňajú prázdnej sále, majú svojich návštevníkov. Rozšírila sa „panelová“ rozmanitosť o ďalšie výstavné triedy, možno na
úkor klasiky, ale aj to nové (popreplietané
fi lateliou) je snaha.
Pri posudzovaní súčasnej situácie v dohľadnej dobe asi nenájdeme recept. Stav
a úroveň slovenskej organizovanej fi latelie

sú také, aké sú. Domnievam sa, že aj za to
treba poďakovať, pretože na výstavných
paneloch Európy a sveta sa nestrácame,
teda sme vo filatelistickom priestore, aj keď
chýba početnosť členov a peniaze. Klubový život sa presťahoval jednotlivcami viac
do súkromia, do domácností a obávam sa,
že tak bude najmenej zo dve ďalšie desaťročia, ak nie viac. Treba len vydržať a vo
fi latelistickom svete i pred ním si udržať
doterajšiu fasádu a neubližovať si. Daný
stav je prirodzený proces doby. Každá
doba, každá zmena prináša niečo nové
a niečo zaužívané zaniká. Súčasná doba
sa obhajuje slovami, že kvantita ustúpila kvalite. Iné je hodnotenie, že dnešná
doba nastolila záľubu len pre vyvolených
solventnosťou. Žiada sa poznamenať, že
fi latelia už nie je stredom záujmu. Jej vrchol bol niekedy na začiatku 20. storočia.
V poslednej tretine 20. storočia záujem sa
oživil, my sme toho boli svedkami, ale tiež
sme svedkami, podobne, ako iné záujmové činnosti, že fi latelia sa dostala na úzkokoľajku so zostupnou tendenciou. Je nás
málo, tak buďme aspoň hlučnejší, aby nás
bolo počuť. A počuť nás je najviac na výstavách, na Dňoch fi latelie Slovenska, kde
verejnosť o nás vie a čo hlavnejšie, tam my
vieme o sebe.
Dr. Otto Gáťa

Z denníka námetára

V

druhej polovici júna som bol s manželkou na pravidelnej dôchodcovskej
„dovolenke“ vo Vysokých Tatrách, tentoraz na Štrbskom Plese. Niekedy v strede
týždňového pobytu som náhodne v televízii zachytil krátku informáciu, že maďarský hudobný skladateľ Béla Bartók pri
zbieraní ľudových piesní aj fotografoval.
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To ma zaujalo, pretože mám rozpracované
rozšírenie môjho jednorámového námetového exponátu „Dobré svetlo, fotografia!“
na päťrámový. Jednou kapitolou exponátu sú „Autori fotografií“ a podkapitolou
„Neprofesionálni (amatérski) fotografisti“. Tam už mám zachytené viaceré slávne mená, napríklad G. B. Shaw (úspešný
Spravodajca ZSF
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účastník fotografických výstav), V. Hugo,
veľkovojvodkyňa Isabela Habsburská (za
fotografie získala na Krajinskej výstave
umenia a vedy v roku 1908 zlatú medailu),
M. R. Štefánik (jeho vynikajúce snímky
možno vidieť v knihe Obrazopis sveta alebo na rovnomennej putovnej výstave). Do
tejto spoločnosti by veľmi dobre zapadol
aj B. Bartók a jeho zaujímavá maďarská
známka s kupónom z roku 1955 (Mi. Nr.
1452 Zf.).
Neistú informáciu z televízie som si
však potreboval overiť. Preto po návrate do Bratislavy rýchle viedli moje kroky
do obľúbenej Univerzitnej knižnice. Vo
viacerých všeobecných encyklopédiách
som preštudoval heslo Bartók, ale nikde
som nenašiel žiadnu zmienku o jeho fotografickej činnosti. Nedal som sa odradiť
a požičal som si o ňom dve knižné monografie. Z nich som sa dozvedel iba to, že
pri zbieraní ľudových piesní (v Maďarsku,
Rumunsku, Slovensku, Turecku a severnej
Afrike) používal na záznam zvuku fonograf, teda fonografoval. A ja som si namýšľal, že fotografoval...
S tým som sa nemohol zmieriť a z bohatej ponuky Univerzitky som si objednal ďalšie tri monografie – dve v nemčine
a jednu v angličtine. Vytrvalo som v nich
listoval (nemôžem povedať, že súvislo
čítal), až som našiel – ako zlatokop zlatý nuget. V liste z roku 1915 píše Bartók
z Banskej Bystrice svojej matke: začal som
aj fotografovať, je to oveľa ťažšie ako fonografovať, mrzí ma každý pokazený záber,
lebo je veľmi ťažké zaobstarať americké
zvitkové fi lmy, rovnako aj 36 snímkové.
A druhá zmienka v inej knihe pochádza
asi z roku 1924 až 1925 od majstrovho
staršieho syna (z prvého manželstva), ktorý napísal, že otec sa vracal z koncertých
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turné v Európe a USA s mnohými darčekmi a fotografiami.
Takže oprávnene môžem zaradiť do
môjho exponátu známku Bélu Bartóka so stručným jednovetným popisným
textom. Ako bonus som však získal
bližšiu predstavu o mimoriadnom človekovi, ktorý naplno využil svoj talent
vďaka nesmiernej pracovitosti a cieľavedomosti, zažil hviezdne chvíle umeleckých úspechov a trpkosť nepochopenia
a nepriateľstva. Netrúfam si odhadnúť,
koľko takýchto epizód ma ešte očakáva
do skompletizovania môjho exponátu.
V tom je však pôvab fi latelie, najmä tej
námetovej.
Ako čerešničku na torte ešte dodávam, že počas tatranského pobytu som
si odskočil do Spišskej Belej, aby som si
overil, že na československom obrazovom poštovom lístku z roku 1937 (CDV
69/244) sa skutočne nachádza popri zvonici a kostole aj rodný dom Jozefa Maximiliána Petzvala. Pán profesor viedenskej univerzity už krátko po zverejnení
objavu fotografie v roku 1839 vypočítal
vysoko svetelný objektív, ktorým sa podstatne skrátila expozičná doba snímania.
Toto však už patrí do inej kapitoly spomínaného exponátu.
Ivan Lužák
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Medzinárodný vojenský výstup
na Kriváň

D

ňa 30. augusta 2009 sa uskutočnil XIV. ročník Medzinárodného vojenského výstupu
na Kriváň. Podujatie každoročne
pripravuje Zväz vojakov SR so
sídlom v Trenčíne. Organizátori
pre účastníkov výstupu vydali lístok poľnej pošty s prítlačou Kriváňa s textom: „1996 – 2009 XIV.
ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO
VOJENSKÉHO VÝSTUPU NA
KRIVÁŇ“. Regrutačné strediska
Banská Bystrica, Košice a Prešov
používali kašety na staniciach poľnej pošty na Štrbskom Plese, Troch Studničkách
a na Kriváni. Účastníci výstupu obdržali

diplom za výstup. Pošta 059 85 ŠŠtrbské
Pleso používala pečiatku „Pošta najvyššie
položená pošta v SR 1 337 m n. m.
Jozef Korený

Viete, že...

K

lub fi latelistov v Žiline vydal ku klubovej výstave Žilinfi la 2009 pohľadnicu, na ktorej je
celkový záber kostola svätého Štefana –
kráľa z 13. storočia,
v kombinácii s reprodukciou známky
prvej eurovej emisie, ktorej námetom
je maľba neskororománskeho lámaného štýlu, taktiež
z 13. storočia na
bočnej stene tohto
kostola.
Za zmienku stojí
chybný údaj lokality
na známke „Žilina –
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Závodie“, správne malo byť uvedené „Žilina – Dolné Rudiny“.
ivg
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NAša mládež
Príloha Spravodajcu ZSF

Ročník: III.

Číslo: 4/2009

O niektorých prejavoch aktivity
krúžkov

J

e asi každému nad slnko jasné, že keď
sa podarí založiť krúžok mladých fi latelistov, jeho hlavnou činnosťou a náplňou práce členov budú poštové známky,
ich zbieranie, vzájomná výmena a prezeranie zbierok spojené s besedou a pod. Sú
samozrejme aj iné aktivity, ktoré tvoria
pokračovanie základnej činnosti a sú jej
vyšším doplnkom v súvislosti s tým, ako
sa záujem o tento zvolený predmet činnosti prehlbuje. Teda prirodzene nasleduje
hľadanie známok v katalógoch, študovanie v odborných príručkách, usporiadanie
známok podľa známkových krajín, podľa námetov, meranie rozmeru perforácie
a určovanie druhu zúbkovania, určovanie
tlačovej techniky pri výrobe známky. Pri
niektorých z týchto činností nám pomôže
aj počítač a internet. Na ďalšom, ešte vyššom stupni bude tvorba mládežníckych
exponátov, fi latelistická olympiáda, publikovanie zistených poznatkov o známkach,
návšteva výstav, inaugurácie známok atď.
Často vedúci krúžkov siahajú k rôznym
hrám, ktoré napomáhajú k lepšiemu plneniu programov schôdzok.
Jedným z osvedčených spôsobov propagácie filatelie sú aj výtvarné súťaže detských návrhov na poštové známky. Pred
niekoľkými rokmi k ich neúnavným orga-

PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF

nizátorom patril dnes už nežijúci dpt. Štefan Plško z Detvy a pravidelným organizátorom výstav výtvarných prác študentov sú
aj niektoré katedry výtvarnej výchovy na
vysokých školách, napr. v PF Nitra s prezentovaním vysokej umeleckej hodnoty
navrhovaných známok študentmi.
Výtvarné súťaže organizuje aj Slovenská
pošta a POFIS, ako príklad uvediem súťaž
z vlaňajška, ktorá sa konala v bratislavskej
Inchebe počas výstavy SLOVOLYMPFILA, alebo tohto roku vyhlásenie výtvarnej
súťaže o najkrajší prázdninový zážitok.
Mnohé z týchto súťaží majú priam masový
charakter a vynikajúcu úroveň, z ktorých
výsledkov sú niekedy realizované tie najlepšie návrhy pri výrobe poštovej známky.
Teraz položím možno nevhodnú otázku: čo nám, filatelistom ešte naviac prinášajú tieto súťaže, ak neprispievajú k propagovaniu filatelie v podobe rozšírenia záujmu
detí a mládeže o poštovú známku a ku zvýšeniu počtu členov KMF? Ak pritom tieto
súťaže prezentujú vynikajúce práce detí,
neraz vystavené očiam kritickej aj odbornej verejnosti. Alebo ak organizujúci klub
filatelistov s prezentovaním prác detí, čo
iste stálo nemálo vynaloženého času a neraz aj prostriedkov, pritom nemá založený
KMF alebo sa inak nevenuje filatelistickej
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mládeži, mám na mysli organizovanej? Nie
je to potom samoúčelná záležitosť? Alebo
klamné sebauspokojenie z toho čo sme dokázali?
A pritom by neraz stačilo tak málo
(alebo je to veľa?): nájsť človeka, ktorý by
sa týmto deťom, zúčastneným na výstave
ďalej a hlbšie pravidelne venoval, aby práca
s mládežou neskončila odovzdaním výkresov s návrhmi známok alebo občerstvením
s vernisážou výstavy, prípadne vyhodnotením výstavky a odovzdaním diplomov za
účasť. Poznám aj takéto prípady. Možno
tieto myšlienky sú nemiestne, a doterajšia
prax je „normálna“, veď podobné akcie robí
kdekto, napríklad dopraváci (...očami detí),
astronómovia (vesmír očami detí), a pod.,
ale nikto nečaká, že deti budú na druhý
deň policajti, ani sa nestanú hvezdármi či
kozmonautmi.
Niečo by sme však my filatelisti mohli
urobiť. Propagovať viac pred mládežou,
pred žiakmi a študentmi poštovú známku, vysvetľovať jej estetický a spoločenský
význam, jej použitie, prínos a uplatnenie
v histórii ľudstva a tým trošku rozšíriť naše

rady s pomocou človeka, ochotného viac
obetovať svoj osobný čas ak už nie novej filatelistickej generácii, tak aspoň získaným
jednotlivcom, ktorých sa nám podarilo
presvedčiť, že poštová známka niečo (alebo
za niečo) stojí.
V tomto ohľade sme filatelii dosť dlžní. Je
veľmi pohodlné sedieť doma nad vlastnými
zbierkami, kochať sa uloženými pokladmi
v zásobníkoch alebo sa uspokojovať s návštevou výmenných schôdzok a výstav poštových známok alebo ich organizovaním,
čo ostatne nikdy nie je jednoduchá ani lacná záležitosť. Ale výbory klubov by mohli
myslieť aj na zadné kolieska, ako sa hovorí.
A v tomto prípade si myslím, že je to práve
naša mládež. V tomto sa ešte ako organizácia potrebujeme zlepšiť, aby naša zväzová
organizácia nestarla (prečítajte si významný
príspevok JUDr. O. Gáťu z KF v Bytči v predošlom Spravodajcovi), v tomto sme dosť
dlžní našej zväzovej organizácii. Zmeníme
to? Bol by som rád, keby to aspoň trošku išlo.
Ak sa o zmenu, aspoň čiastočnú, nepokúsime my sami, nikto za nás to neurobí.
Mgr. J. Mička

Filatelistická olympiáda
a Kongres mladých filatelistov

O

be podujatia sa uskutočnili
v dňoch 19.-20. júna, teda na záver školského roka. Miestom kongresu
bolo Stredné odborné učilište v Poprade. Delegácie na popradskej stanici čakali organizátori, ktorí ich odprevadili
na miesto konania. Po ubytovaní – na
dvoch poschodiach internátu – sa najskôr tradične písali odborné testy, potom začala tvorba exponátov. Po nej
chutná večera a dôležitá práca s opra-

II

vami testov a hodnotením vytvorených
exponátov.
Vo večerných hodinách sa uskutočnila
beseda detí s autorom publikácie „Tatranské
motívy na poštových známkach“ s p. Rastislavom Ovšonkom. Pán Dr. Oško s komisiou
mal toho na starosti naozaj veľa. Kongresu
sa zúčastnil ako zástupca Slovenskej pošty,
a.s. vedúci odd. POFIS, Mgr. Martin Vančo,
PhD. s Veronikou Kopečnou, ktorí priniesli
pre mladých filatelistov skart a pre víťazov
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF
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nádherné ceny – zásobníky
so zostavami slovenských
známok, takže skutočne bolo
o čo súťažiť. Pekné diplomy
s regionálnou tematikou
pripravil organizátor, bola
aj tematicky vhodná príležitostná poštová pečiatka, poštový lístok (Obr. 1) a obálka
(Obr. 2) s prítlačou, takže po
doplnení vhodnou známkou
vznikli pekné celistvosti,
ktoré iste v budúcnosti uvidíme v exponátoch s tematikou
dopravy, Vysokých Tatier
alebo iných.
Samotnou súťažou sa
program kongresu ne- Obr. 1
skončil. Na druhý deň bola na programe
návšteva Vysokých Tatier, návšteva Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici a vychádzka na Štrbské Pleso.
Celá organizácia kongresu bola bez
problémov a tak sa môže 36. ročník FO
posudzovať ako jeden z najvydarenejších. A najmä Ing. Josef Rančák s PaedDr.
Oškom si zaslúžia absolutórium. Samozrejme poďakovanie sa zaslúžia aj prítomní vedúci krúžkov a vedúci delegácii,
Ing. K. Januščáková, Ing. J. Maniaček st.,
p. M. Luptáková, p. Hudec, p. D. Schmidtová, a samozrejme aj zástupca SP, a.s.
Mgr. M. Vančo, PhD., ktorý sa v posledných ročníkoch stal pravidelným, účastníkom kongresov. Na tomto mieste však
treba vysloviť ľútosť nad tým, že v tomto
ročníku súťaže FO absentoval východoslovenský región. Zdá sa, že nahradiť
činnosť MVDr. Alexandra Bárda z Košíc,
aj ďalších vedúcich bude veľkým problémom Východu. Myslím si, že neúčasť nezavinili len školské výlety v posledných
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF

dňoch školského roka.
Budem rád, ak sa mýlim. Personálne zmeny
sú normálnou súčasťou
života každej organizácie, aj ZSF a mládežníckej
oblasti obzvlášť. Preto
očakávam, ako sa k tomu
postaví príslušné ZKF
slovenského
východu.
Držíme im palce!
Ako sa súťažiaci podelili o medailové umiestnenia. Súťažiaci sa pripravili
v teoretickej oblasti (hodnotenie 40 bodov, prípadne párbodové straty boli
dôkazom dobrej prípravy
v krúžkoch), na druhej strane nižšie hodnoty pri vytvorených miniexponátoch
ukazujú čo treba zlepšiť. Tradične najviac
víťazstiev zaznamenali mladí stredoslováci, ďalej boli úspešní západoslováci ale
i Bratislavčania.
Dr. Oško nechal všetky miniexponáty vystaviť s besedou o chybách (zaradenie
známok, usporiadanie, chyby v textoch, gra-

Obr. 2
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matika, úprava materiálu a pod.) čo bolo pre
mládežníkov mimoriadne poučné – navyše
keď mali sami možnosť posúdiť ich kvalitu.
Téma 37. ročníka ešte nebola definitívne stanovená, dá sa predpokladať, že

to bude niečo s ekologickým zameraním
a pravdepodobné stretnutie mladých fi latelistov bude v stredoslovenskom regióne,
najskôr v Ružomberku alebo v Liptovskom Mikuláši.
Mgr. Ján Mička

Filatelistické PEXESO

K

lub fi latelistov Tirnavia sa snaží viacerými formami zapojiť do tejto zberateľskej činnosti aj mládež. Preto záujemcom o mládežnícku fi lateliu poskytol
klub prostredníctvom školských družín
na trnavských ZŠ hru Filatelistické PEXESO s cieľom propagácie fi latelie medzi
žiakmi. Pre záujemcov následne pripravil mestské kolo tejto hry s fi latelistickou
náplňou. Uskutočnilo sa v prvom týždni
novembra v ZŠ na Námestí Slovenského
učeného tovarišstva, kde už niekoľko rokov úspešne pôsobí krúžok mladých fi latelistov. Súťaže sa zúčastnilo takmer 20
detí z viacerých trnavských ZŠ. Súťažiaci
boli rozdelení do dvoch kategórií: mladší, narodení v rokoch 2000 - 2003, čo sú
v podstate žiaci I. stupňa a starší žiaci z II.
stupňa ZŠ. Vo dvoch vyraďovacích kolách
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hrali o to, kto nazbiera najviac dvojíc obrázkov zobrazujúcich slovenské poštové
známky. Medzi najmladšími súťažiacimi
bola najúspešnejšia Timea Ručková zo
ZŠ na Vančurovej ul., tesne sledovaná
Jakubom Ručkom a Emou Heskovou. Zo
starších žiakov (ročníky narod. 1995 –
1999) bol najlepší Otto Schultz zo ZŠ na
Námestí Slovenského učeného tovarišstva
pred Jánom Mudrikom a Stanislavom Danišom z Forel international school na ul.
Kornela Mahra.
Z ostatných členov „domáceho“ krúžku mladých fi latelistov, ktorí pretekali
mimo súťaž, najlepšie obstáli Janko Pravda, Veronika Chorvatovičová, Ondrej
Izakovič a Michal Januščák. Filatelistické
odmeny v podobe zostáv známok a skartu, analogických pohľadníc a zásobníkov
im zostanú peknou spomienkou na dobre zorganizovanú
súťaž, ktorú v jej priebehu navštívil aj vedúci bratislavského
POFISu, Mgr. Martin Vančo,
PhD. a predseda komisie porotcov Zväzu slovenských fi latelistov Ing. Mirko Bachratý, ktorý
súťažiacich preskúšal z toho,
čo vedia o fi latelii a o poštovej
známke. Pripojená fotografia
bude pre všetkých účastníkov
krásnou spomienkou.
Mgr. J. Mička
PRÍLOHA SPRAVODAJCU ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV

100 rokov organizovanej filatelie
v Bratislave

D

ňa 28. 11. 2009 sa uskutočnila v bratislavskom hoteli Jurki Dom oslava
100. výročia organizovanej fi latelie v Bratislave. Podujatie ZKF hl. mesta SR Bratislava sa uskutočnilo pod organizátorskou
a moderátorskou taktovkou Dr. Vojtecha
Jankoviča a so sponzorskou podporou
pána Jurkoviča, majiteľa hotela. Niekoľko
desiatok bratislavských fi latelistov i hostí
z mimo bratislavských klubov si ocenilo
príjemné pohostinné prostredie hotela,
výstavku vybraných exponátov, zaujímavú
prednášku V. Jankoviča o storočnej histórii bratislavskej fi latelii. Uctil si pamiatku
významných bratislavských fi latelistov,
naživo mohol vyjadriť vďaku vdove Edgara Vysloužila, významného bratislavského
vystavovateľa, znalca a dlhoročného predsedu KF L. Novotného (51 – 09) (obr.).
Príjemné a zaujímavé podujatie bolo prí-
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ležitosťou na gratuláciu významným jubilantom k okrúhlym životným jubileám
(S. Šablatúra, 80 rokov, V. Priputen, 70 rokov), na medailové či diplomové ocenenie
žijúcich významných fi latelistov, ktorý sa
dlhodobo angažujú v bratislavskej fi latelii.
Po prvý raz bola udelená Cena predsedu
ZSF Dr. Petrovi Osuskému za dlhoročné
vynikajúce výsledky vo vystavovateľskej
činnosti, ktorú mu predseda ZSF M. Ňaršík aj osobne odovzdal.
SP, a.s. POFIS vydal poštový lístok s prítlačou (174 CDV 162/09), ZKF Bratislava
objednala príležitostnú poštovú pečiatku
(PPP 69/09) s vyobrazením Emila Boleslava Lukáča, významnej fi latelistickej,
občianskej i umeleckej osobnosti Bratislavy. Počas akcie bola zriadená príležitostná
poštová priehradka s možnosťou odoslania zapísaných zásielok a v stánku POFIS
sa uskutočňoval predaj poštových známok a fi latelistického
tovaru. Podrobnejšie informácie
o príležitostnom poštovom lístku s prítlačou a príležitostnej
poštovej pečiatke nájdete na webovej stránke www.pofis.sk.
Som rád, že môžem konštatovať, že aj tí najnáročnejší fi latelisti odchádzali spokojní. Naša
vďaka patrí všetkým, ktorí sa
pričinili o organizovanie a podporu tohto mimoriadne vydareného podujatia.
Ľubomír Floch
Predseda KF L. Novotného
Bratislava
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Večné mesto – večná filatelia?

R

ím – večné mesto – hostilo v októbri
Medzinárodný festival fi latelie, ktorého ťažiskom bola výstava „ITALIA 2009“.
Nebola to prvá významná fi latelistická
prehliadka s medzinárodnou účasťou
v meste na Tibere. Primerane k veľmocenskému postaveniu talianskej tematickej filatelie a jej, môjmu srdcu najbližšej oblasti
– športovej fi latelie – boli dve z troch minulých venované práve jej. Už v roku 1952
to bola prvá v histórii medzinárodná výstava (vyšla k nej známka Mi. 858) orientovaná výlučne na športové a olympijské
známky (vtedy to bola radosť zbierať,
išlo spolu o pár stovák známok). V roku
1985 to už bola FIP výstava (Mi. 1902-4,
1907-9, 1916-18, 1945-53, Bl. 1, 2: uf, to bol
„ryžung“ z vreciek fi latelistov!) a v r. 1987
OLYMPHILEX počas II. MS v ľahkej atletike (Mi. 2019-20 – nečakaná skromnosť!),
ktorá autorovi týchto riadkov priniesla
prvú z mnohých medailí z týchto výstav –
pre začiatok striebornú.
Tá tohoročná bola európskou FEPA
výstavou, no s nezanedbateľnou účasťou
„zvyšku sveta“, zastúpeného Kanadou,
USA, Austráliou, Južnou Afrikou a Argentínou. Záujem vystavovateľov bol obrovský,
previs (ako si ten pojem pamätáme z kupónovej privatizácie) bol 78% – teda na 100%
kapacity bolo 178% záujemcov. Dejiskom
výstavy bol kongresový palác v architektonicky pozoruhodnom komplexe známom
ako EUR, ktorého základy boli položené
s plánom usporiadať tam všeobecnú svetovú výstavu (Esposizione Universale Roma,
odtiaľ to E.U.R.). Tá sa mala podľa „duceho“ konať v r. 1942, ale vzhľadom na iné
povinnosti z nej zišlo. Na rozdiel od iných
plánov samozvaného obnoviteľa rímskeho
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impéria talianska architektúra v tých časoch (i neskôr, ako ukázali stavby pre OH
v Ríme 1960) kvitla.
Kongresový palác je veľký a počas Italia
2009 bol plný fi latelistov – i obchodníkov
so známkami a fi latelistickými potrebami,
ale aj školákov, otravujúcich sa manželiek,
či slečien v kostýmčekoch talianskej pošty. Záverečný dojem: fi latelia nezomrela,
fi latelia žije !!!
Platí to aspoň pre Taliansko, čoho dôkazom bola výstavná trieda literatúry,
oplývajúca okrem iného práve pozoruhodnými domácimi príspevkami. Potechou nech nám je, že v ťažkej konkurencii
získal veľkú striebornú medailu i (najmä,
ale nielen pre slovenskú fi lateliu) fundamentálny opus Dr. Ondreja Földesa. Pri
príležitosti 20. výročia Novembra si pamätníci môžu spomenúť na nenávistné
výpady puncovaných ideológov totalitnej
čs. fi latelie a ich prisluhovačov (pekné komunistické slovo, ale čo už, vystihuje ich
dokonale) voči „kamzíkovi“ z výplatnej
„tatranskej“ série v tematickom exponáte.
Tak predsa sme pokročili... ku zdravému
rozumu.
I tak sa domnievam, že odborná úroveň
kvalifikovala Katalóg Slovensko 1939-1945
ešte o jeden stupeň vyššie. Jednoduchšie
spracovaný, hoci nepochybne rozsiahlejší
Katalóg známok a kolkov Maďarska získal
87 bodov a veľkú pozlátenú. Bol však v pevnej väzbe a mal pribalené CD – no i tak bol
11 bodový rozdiel nespravodlivo veľký.
Tri z dvoch veľkých cien výstavy zostali „doma“, získali ich „Pápežský štát“
G. Bizzariho a „Sicília 1859-1860 – tarify
a spojenia do sveta“ F. Lombarda. Grand
Prix International získal D. Storckenfeldt
Spravodajca ZSF
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za „Island do r. 1901“. Zároveň boli vybraté najlepšie exponáty v jednotlivých triedach, ktorých bolo sedem. V tej tematickej
ním bol ten s dlhým názvom:
„Holuby – veľká pestrosť divých – domestifikované a obdivované človekom“ od
nemeckého zberateľa L. Königa (95 b. a veľká zlatá). Práve v tejto triede súťažili i ďalšie
dva naše exponáty: „Zimné športy a olympijské hry“ I. Trančíka, ktoré získali striebornú medailu za 70 bodov a „Ako fénix
z popola“ P. Osuského (81 bodov a pozlátená medaila), venovaný olympijskému hnutiu v r. 1940-1948. V športovom žánri bola
konkurencia (12 exponátov), hlavne domáca, veľmi silná a jediný „olympijský“ juryman v porote M. Teccardi, známy i z bratislavskej Slovolympfily, sa mal čo obracať.
Už účasť dvoch slovenských exponátov pri
tomto pretlaku bola úspechom. Trančíkov
exponát má kam rásť, hoc prepracovanie
ho zrejme neminie. Jury bola prísnejšia ako
na FEPA výstave Bulgaria 2009, kde mu nadelila 76 bodov. Plynie z toho jedno poučenie – nič nie je isté, žiaden predchádzajúci
výsledok nie je garanciou budúceho – a porota pracuje ľudsky, inak povedané, subjektívne. Vystavovateľ preto nikdy nemá kvôli
jednej porote odhadzovať flintu do žita.
A nemá preceňovať výsledky dosiahnuté
„na domácom ihrisku“, lebo za humnami
mu „cudzia“ porota povinných „10% domácim“ neodvedie. Ďalším problémom je,
že naša jury, napríklad tá „nitrianska“ na
výstave Slovensko 2009, v tematickej triede
pomerne štedro „nadeľovala“. Dodržiavať
stanovený rozsah (počet rámov) výstavy
a dodržiavať požiadavky na predchádzajúce medailové hodnotenia exponátu na
výstave príslušného rangu je síce dôležité,
ale z pohľadu psychológie vystavovateľa je
hádam ešte dôležitejšie niečo iné. Na vr2009 / 4

cholnej svetovej (FIP) či európskej (FEPA)
výstave by mal dostať o len jeden stupeň
„nižšiu medailu, než bola tá, ktorou sa tam
z „národnej“ kvalifikoval. A práve to majú
mať na zreteli porotcovia, ktorí svojim
hodnotením vlastne nepriamo vysielajú
exponát do zápasu na svetové kolbište. Ak
však exponát, ktorý získa na „národnej“
veľkú pozlátenú získa následne na FEPA
len veľkú striebornú, či dokonca striebornú, je to odborná prehra predchádzajúcej
„domácej“ poroty – a často vážna trauma
pre vystavovateľa.
Pokiaľ ide o môj exponát, ten má vzhľadom na to, že spracovávaná časť olympijskej
histórie je pomerne „mladá“, medailový
rast čiastočne limitovaný „modernosťou“
materiálu. Väčšina bežných porotcov viac
ocení pomerne banálnu prvú grécku olympijskú sériu z r. 1896 ako oveľa vzácnejší
OVS, napr. organizačného výboru OH
v Helsinkách 1940 či Londýne 1948, ktorý je však, na nešťastie preň, o polstoročie
„mladší“. To však neznamená, že s exponátom prestanem pracovať, jedno z poučení
pre vystavovateľa je tiež to, že medaile si
nezriedka treba „vychodiť“.
A keď sme už pri medailách, tak trošku štatistiky nezaškodí. Porota udelila 23
veľkých zlatých a 91 zlatých, 91 veľkých
pozlátených a 119 pozlátených, 49 veľkých
strieborných, 55 strieborných, 33 postriebrených, 22 bronzových medailí a 2 potvrdenia o účasti. Pozoruhodné je, že tri exponáty preradila do inej triedy, kde mohli
získať vyššie ocenenie a v triede literatúry
viaceré združila z toho istého dôvodu. Tak
združením 4 brožúr vydaných talianskou
spoločnosťou olympijskej fi latelie UIFOS,
ktorými sa naši talianski priatelia prezentovali na Slovolympfi le 2008, získali títo
„spoločnú“ veľkú striebornú medailu.
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ZSF mal zástupcu aj v triede jednorámových exponátov. Exponát Ing. Petra
Csicsaya venovaný poštovniam Žitného
ostrova 1902-1921 si ziskom 78 bodov
a striebornej medaile oproti výstave Praga
2008 polepšil (tam získal postriebrenú).
Zvláštnu zmienku zasluhuje vynikajúci
nápad organizátorov výstavy – s vynikajúcim výsledkom pre nich, ale hlavne pre
vystavovateľskú i širokú verejnosť – v súvislosti s „tvárou“ výstavného katalógu.
O vrcholných výstavách organizovaných
v Taliansku platí „železné“ pravidlo: majú
najlepšie výstavné katalógy, v ktorých za
roky nenašli súpera. Je to samozrejme otázka nákladov a s nimi súvisiacim možným
rozsahom, kvalitou tlače a napríklad i použitého papiera. Ale nielen o peniaze ide...
Čo teda „vyviedli“ organizátori tento
raz? Je to prosté, nechali „urobiť“ katalóg
za seba – vystavovateľmi! Každý z nás mal
napísať (v angličtine) stručný popis exponátu: rozsah nebol limitovaný a tak v katalógu varíruje od jednej vety k takmer
štvrtine stránky textu. A potom mal vybrať najvzácnejší či najpozoruhodnejší
kúsok z exponátu a napísať o ňom „několik vět“. A zoskenovať ho v kvalite 300dpi.
A poslať ho organizátorom... A tí doplnili
„taliansku“ verziu a vybudovali z tehličiek
krásnu, na kriedovom papieri vytlačenú
fi latelistickú vežu. Samozrejme, našli sa
i takí, ktorí túto možnosť nevyužili – našťastie pre organizátorov a nás, ktorí tie
katalógy zväčša vláčime vystavovateľom
osobne, lebo katalóg by bol hrubší, drahší
a ťažší. I tak vážil dobre vyše kila.
Aké však z toho plynie poučenie pre
našich organizátorov „reprezentačnejších“ výstav? Osloviť všetkých vystavovateľov, a podľa prostriedkov, ktoré budú
na katalóg mať, vybrať to, čo ozaj stojí za
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to. Takýto katalóg je potom prehliadkou
vzácnych kúskov (každý sa pochváli tým
najlepším) i výstižných komentárov (kto
už vie o tej „perle“ viac, ako jej pyšný majiteľ?) a ozdobou fi latelistickej knižnice.
A ešte si organizátori ušetria prácu.
Záverom sa sluší zmieniť o emisiách
talianskej pošty k výstave. Okrem 4 poštových lístkov s dominantami EUR
a spoločného vydania s Vatikánom a San
Marinom (TL s piatimi rovnakými známkami s kupónmi) venovaného religióznej
tematike vyšlo „kvantum“ emisií, spolu 22
známok, z nich jeden TL so 6 známkami
a jeden hárček s 3 známkami. A k tomu 35
pečiatok talianskej, 2 san marinskej a 5 vatikánskej pošty, aby mali davy záujemcov
na čo stáť v dlhých radoch u pracovníkov
pošty , ktorí nezriedka pracovali ako taliani (s malým „t“). Ak si sa chcel dozvedieť
svetobornú tajnosť – akou je napr. sadzba
za doporučený list do 20g v rámci EÚ –
prišla odpoveď schodiskom cez najmenej
3 „kompetentných“, lebo prví dvaja záhadu nerozlúštili. Kde ich berú a čím sa na
pošte živia, ak náhodou práve „nereprezentujú“ taliansku poštu na medzinárodnej výstave?
Za chvályhodný počin domácej pošty
považujem sériu, venovanú osobnostiam
talianskeho hudobného sveta (Nino Rota,
Mino Reitano a „božský“ Luciano Pavarotti) a jej športový proťajšok (futbalista
Valentino Mazzola, cyklista Gino Bartali
a autozávodník F-1 Michele Alboreto).
Sumárne: Rím je stále večný, Koloseum
stojí pevne a na svete je málo krajších pohľadov ako ten spod piateho stĺpa ľavého
krídla Berniniho kolonády na chrám sv.
Petra ožiarený zapadajúcim slnkom.
A fi latelia žije!
Dr. Peter Osuský, národný komisár
Spravodajca ZSF
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Medzinárodná výstava
GLOGÓW 2009

V

poľskom meste Glogów sa v dňoch
11. – 14.11.2009 konala medzinárodná fi latelistická výstava II. stupňa
GLOGÓW 2009 pod patronátom Poľského zväzu fi latelistov. Pozvané boli
susediace štáty – ich fi latelistické zväzy.
Výstava sa konala pri príležitosti 900.
výročia obrany mesta Glogów a 10. výročia okresu Glogów. Výstava sa konala
v miestnom múzeu, kde boli exponáty
nesúťažné plus zostávajúcich 6 súťažných
exponátov, a v telocvični Gymnázia no. 4,
kde boli rozmiestnené súťažné exponáty
z 8 štátov. Exponáty boli inštalované na
drevených rámoch vlastnej výroby, prikryté sklom a zaistené drevenými latami – boli priklincované. Exponáty boli
už 9.11. pripravené v rámoch, 10.11. boli
dodané zahraničné exponáty a v ten deň
bola výstava už kompletne pripravená.
Organizačný výbor v čele s predsedom
Adamom Kestowiczom a podpredsedníčkou a riaditeľkou gymnázia Barbarou
Markowskou všetko včas pripravil.
Otvorenie výstavy nasledovalo po
zhromaždení k 900. výročiu obrany Glogowa pri pamätníku /v ten deň bol poľský
sviatok/ v susednom zámku. Pri otvorení
výstavy bola poľná pošta na koni a poštoví úradníci v dobových krojoch za účasti
prezidenta mesta, starostky mesta a predsedu PZF.
Celý priebeh výstavy bol organizovaný,
všetky akcie fungovali presne na minútu
podľa plánu, národní komisári mali svoje
vyhradené priestory aj svoju dopravu, výstavná komisia v počte 14 členov pracovala 3 dni a mala všetko potrebné k dispozí-
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cii. Bolo vidno, že pán Adam Kestovicz je
skúsený a obetavý funkcionár a organizátor nielen vo fi latelii, lebo na palmáre obdržal od prezidenta mesta ako prvý občan
v histórii Cenu mesta Glogów.
Na výstave sa prezentovalo 124 exponátov z 8 štátov. V tradičnej triede bolo 11
exponátov, v triede poštovej histórie 26,
v tématickej 27, mládežníckej 23, jednorámových bolo 9 a literatúry 28.
Grand prix výstavy získal exponát
ruského vystavovateľa Michala Lapuškina „História pošty regiónu Volgy 1783
– 1917“ za 93 bodov a veľkú zlatú medailu. V tradičnej teritoriálnej triede získal
najvyššie hodnotenie exponát nemeckého
vystavovateľa Otta Geisselbrechta „Poľské
známky 1944-1947“ za 90 bodov a veľkú
pozlátenú medailu, v tématickej triede Richard Prange z Polska za exponát „Víno
– dar bohov, slnka a zeme“ 93 bodov a veľkú zlatú medailu, v triede mládeže ruský
exponát „Pošta polárnej stanice Biela noc“
Nikitu Safonova (83 bodov a veľká pozlátená medaila) a v triede literatúry kniha
Alexandra Gdalina „Leningrad vo vojne“
taktiež ruského vystavovateľa (86 bodov
a zlatá medaila).
Zo Slovenska vystavovalo 6 fi latelistov.
V tématickej triede veľmi zaujal Ing.Ivan
Lužák exponátom „Cesty nahor“. Traja
poľskí fi latelisti si vypýtali adresu pána
Lužáka a mali detailne exponát prehliadnutý, kde mi ukázali iba veľmi malé nedostatky. Obdobný exponát prezentoval
poľský vystavovateľ Mieczyslaw Rožek
„Ku štítom hôr“, ktorý bol porovnateľný,
a získal o 10 bodov viac. Druhý exponát
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mal Ing.Ĺubomír Vajčovec – „Vývoj letectva“. Tento exponát bol veľmi kritizovaný za málo rozvinutý plán, slabý popis,
malú špecializáciu, nejde do hĺbky témy
a dominuje populárny málo vzácny materiál. Z hodnotenia na národnej výstave
Slovensko 2009 klesol zo 70 bodov na 55
a bronzovú medailu. V triede literatúry
nás reprezentovala publikácia popradského fi latelistu a novinára Rastislava
Ovšonku „Tatranské motívy na poštových známkach“. Kniha vzbudila záujem u návštevníkov a pýtali si ju. Autor
propaguje krásne československé a slovenské známky pomocou námetu Vysokých Tatier. Podarilo sa mu to na obidve
strany. Kniha je po grafickej stránke veľmi
podarená, texty ukazujú výbornú znalosť
hôr a záver knihy v kapitole Ako vzniká
známka ukazuje aj fi latelistické znalosti.
Kniha získala za 75 bodov pozlátenú medailu a obhájila si hodnotenie z „domova“.
Z mládežníckych exponátov zaujalo
„Slovensko od r. 1993“ Košičanky Ivany

Kovalčíkovej. Za 68 bodov získala striebornú medailu, čo je porovnateľné s predchádzajúcimi medzinárodnými výstavami. Zvyšné 2 mládežnícke exponáty boli
zamerané tématicky a boli hodnotené podobne ako „Vývoj letectva“ pána Vajčovca.
Petra Bárdová z Košíc za exponát „Zimné
športy“ získala 61 bodov a postriebrenú
medailu a Michal Januščák z Trnavy za
exponát „Futbal“ 55 bodov a bronzovú
medailu. Oproti slovenským výstavám
boli hodnotené o 10 bodov menej. Pri celkovom pohľade na ostatné mládežnícke
exponáty nie je veľký rozdiel od našich,
iba u lepšie hodnotených exponátov je
vidno vedenie mladých skúsenými fi latelistami a istý „sponzoring“ z ich strany.
Záverom možno povedať, že výstava
bola veľmi úspešná po organizátorskej
stránke, nebolo možno vytknúť žiadne
nedostatky a ukázala, že fi latelia, spolupráca a priateľstvo medzi národmi nemá
hraníc.
Ing. Josef Rančák

Propagačná výstava k 65. výročiu SNP

D

ňa 4. septembra 2009 sa uskutočnila
v Posádkovom klube Trenčín vernisáž výstavy „otvorenej triedy“ k 65. výročiu
SNP. Výstavu realizoval KF 52 – 19 Trenčín v spolupráci s Posádkovým klubom
Trenčín, Klubom vojenských veteránov
Trenčín, Oblastným výborom SZPB Trenčín a pobočkou Slovenskej numizmatickej
spoločnosti Trenčín. Vernisáže výstavy sa
zúčastnili aj piati účastníci SNP, pkl. v. v.
Ľudovít Kaliský a pplk. v. v. Pavol Liška.
Slávnostný príhovor mal plk. v. v. Ing. Tomáš Švec – podpredseda ústredného výboru SZPB. Podujatie moderoval tajomník
klubu filatelistov Ivo Veliký. Kurátor výsta-
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vy Jozef Korený sprievodným slovom uviedol účastníkov vernisáže výstavy k obsahu
celej expozície. Výstava bola doplnená materiálmi faleristiky a numizmatiky plk. v. v.
Ing. Jána Dibalu a Františka Jarábka ako aj
výberom literatúry vydanej v uplynulých
rokoch k SNP. Výstavu medzi inými navštívili dôchodcovia z Klubu vojenských dôchodcov z Olomouca a predstavitelia Vojenského historického múzea z Piešťan. Pri
výstave bol používaný kašet s textom: „VÝSTAVA K 65. VÝROČIU SNP 1944 – 2009
TRENČÍN 4. – 29. 9. 2009“. Pošta Trenčín 1
na výstave používala dennú pečiatku.
J.K.
Spravodajca ZSF
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Všeobecná filatelistická výstava III. stupňa

KOŠICE 2009
z pohľadu predsedu výstavnej poroty

F

ilatelistická výstava KOŠICE 2009 sa
konala v dňoch 18. – 26. septembra
2009 v priestoroch Technického múzea
v Košiciach. Ako výstava III. stupňa bola
zameraná na prezentáciu nových exponátov a exponátov, ktoré stratili kvalifi káciu.
Slúži ku cti organizátorom, ale aj fi latelistom – vystavovateľom, že bolo z čoho
vyberať a dokonca sa stalo, že organizačný
výbor musel niektoré prihlásené exponáty
odmietnuť. To je samozrejme škoda. Podľa organizátorov to bolo do značnej miery
spôsobené nedostatočnými výstavnými
kapacitami, ktoré sa im podarilo v priestoroch múzea získať. Tento fakt čiastočne
kalil dobrý pocit z množstva zaujímavých
exponátov, pretože priestory boli veľmi
stiesnené a nie najlepšie osvetlené a okrem
toho oddelenie mládeže bolo umiestnené
na inom poschodí, takže kontinuita výstavy bola značne narušená.
Výstavná porota, ktorá pracovala v zložení: Vojtech Jankovič (predseda), Alexander Urminský (tajomník), Ivan Tvrdý
(člen) a Jozef Oško (člen) (Jozef Korený sa
z rodinných dôvodov ospravedlnil a KP
ZSF nebola schopná pre krátkosť času nominovať za neho dostatočne kvalifikovanú
náhradu), hodnotila 47 súťažných filatelistických exponátov a dva exponáty v otvorenej triede (OV výstavy nenominoval pre
otvorenú samostatnú porotu, tak ako je to
predpísané vo výstavnom poriadku ZSF *).
Z pohľadu početnosti by sa teda mohlo
zdať, že fi latelia na Slovensku má rastúcu
tendenciu. Z hľadiska kvality už nemôžeme byť takí optimisti, pretože viacero
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nových exponátov obsahovalo nedostatky
príznačné pre začínajúcich vystavovateľov
a druhá veľká časť boli staršie exponáty,
ktoré stratili kvalifi káciu, ale v ktorých
za dobu ich nevystavenia autori neurobili
prakticky žiadne alebo len drobné zmeny.
Toľko všeobecná charakteristika exponátov, pozrime sa na ne teraz z pohľadu
jednotlivých námetových tried.

Trieda tradičnej
filatelie
V tejto triede boli hodnotené 4 exponáty, medzi ktorými vynikol nový exponát
R. Rakovský - Slovensko 1939, známky
s portrétom Andreja Hlinku. Tento exponát značne prevyšoval nielen exponáty
v tejto triede ale aj všetky ostatné exponáty na výstave. Výstavná porota mu udelila
hlavnú cenu a blahoželanie poroty za vynikajúce spracovanie a výskum a navrhuje
vedeniu ZSF, aby tento exponát využilo na
propagáciu fi latelie, ako ukážku vynikajúco spracovaného exponátu s mimoriadne
kvalitnou prezentáciou.
* V zmysle výstavného poriadku ZSF
mala byť organizačným výborom ustanovená osobitná porota pre otvorenú
triedu. K jej ustanoveniu neprišlo, preto výstavná porota určila dvoch členov, ktorí exponáty ohodnotili. Tieto
boli vystavené a ohodnotené v trezore,
hodnotenie nie je zaradené v protokole
výstavnej poroty ale formou samostatných vyjadrení.
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Nový laureát Ceny
Zväzu slovenských filatelistov

N

ositeľom Ceny ZSF za rok
2008 sa stáva Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.. Rozhodla
o tom komisia menovaná predsedom ZSF na Rade ZSF 5. septembra 2009 v Bratislave podľa „Štatútu na udeľovanie CENY ZSF za
tvorivé činy pre ZSF a v prospech
rozvoja organizovanej filatelie na
Slovensku“. Návrh komisie Rada
ZSF na svojom 10. zasadaní
5. ecembra 2009 v Bratislave schválila.
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. (*1945)
sa dlhodobo a všestranne angažuje v prospech rozvoja organizovanej fi latelie na
Slovensku. Je členom KF 51 – 09 Ladislava
Novotného v Bratislave (1968), jeho dlhoročným funkcionárom a od roku 1991 doteraz jeho predsedom.
Od roku 1995 doteraz je členom Rady
ZSF, v roku 1997 sa stal predsedom ZKF
Bratislava a v tom istom roku predsedom
ZSF. Desať rokov riadil zväz a úspešne ho
reprezentoval doma i v zahraničí. Činnosť
zväzu postavil na projektoch potrebných
pre vnútro zväzovú a zahraničnú činnosť,
rozvojové a propagačné potreby zväzu. Zabezpečil ich financovanie prostredníctvom
zmluvnej externej spolupráce so SP, a.s. Od
roku 1998 pôsobí ako akreditovaný národný
komisár ZSF na FEPA A FIP výstavách a delegát Zväzu na väčšine FEPA a FIP kongre-

sov v tomto období. Zastupuje
ZSF v Komisii literatúry FIP. Je
aktívny publicista doma i v zahraničí. Založil zväzový časopis
Spravodajca ZSF a autorsky a redakčne pôsobí pri jeho vydávaní.
Je predsedom jeho edičnej rady,
editorom a spoluautorom publikácie „Zväz slovenských filatelistov v zrkadle času. Pamätnica
rokov 1995 – 2008“ vydanej k 40.
výročiu založenia zväzu. V súčasnosti je
podpredsedom ZSF pre zahraničnú činnosť.
Od roku 1998 je členom Námetovej komisie
MDPT poštovej známky ako zástupca ZSF.
Je dlhoročný zberateľ slovenských, československých a nemeckých známok, tematicky zbiera filatelistické materiály viažuce sa
k Svetovej poštovej únii (UPU) a osobnosti
pápeža Jána Pavla II.. Za jednorámový exponát „Slovenské poštové známky 1993“ získal
na FIP výstavách ESPANA 2004 (Španielsko), WASHINGTON 2006 (USA) a EFIRO
2008 (Rumunsko) strieborné medaily. Je
nositeľom Zlatého čestného odznaku ZSF
(2002) a zlatých čestných odznakov európskych filatelistických zväzov Poľska (2000),
Rumunska (2000), Rakúska (2004) a Maďarska (2007). V civilnom živote bol univerzitný pedagóg a vedecko-výskumný pracovník.
V súčasnosti žije na dôchodku v Bratislave.
MVDr. Ľubomír Barančok

Podtatranské filatelistické výmenné schôdzky

P

7,00 do 12,00 hodiny. Kontakt: J. Rančák,
Štúrova 126/5, Poprad, tel. 0907 949 956.
Možnosť ubytovania.
Termíny v roku 2010: 13. marec;
15. máj; 28. august; 13. november
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opradskí fi latelisti pozývajú na tradičné Podtatranské fi latelistické výmenné schôdzky, ktoré sa konajú v priestoroch
Združenej strednej školy na Baníckej ulici (bývalé SOU stavebné) v Poprade od
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Rozhovor s Máriou Luptákovou

D

ňa 13. augusta 2009 oslávila krásne životné jubileum osemdesiatku pani Mária Luptáková, vedúca KMF v Dolnom Kubíne. Sviežosť, elán, optimizmus, entuziazmus
sú vlastnosti, ktoré ju zdobia aj v súčasnosti. Od roku 1972 je vedúcou KMF v Dolnom
Kubíne. Za 37 rokov vychovala desiatky mladých filatelistov. Mládežníci pod jej vedením
vytvorili vyše 150 exponátov s ktorými sa prezentovali na najvyšších domácich výstavách.
Exponáty z Oravy putovali aj po zahraničných výstavách. Mládežníci z jej krúžku dosahujú najlepšie výsledky v každoročných filatelistických olympiádach. V súťaži aktivity
v rámci Stredoslovenského regiónu jej patrí stále prvé miesto, a v súčasnosti aj v rámci
Slovenska. Kvalitu jej práce si všimli funkcionári KV ZČSF a dve funkčné obdobia bola
členkou KV ZČSF v Martine (1980-1986).
Za obetavú prácu s mládežou jej bol udelený v roku 1987 strieborný Čestný odznak ZSF
a v roku 2008 zlatý Čestný odznak ZSF.
V júli tohto roku som sa stretol v Lipt. Mikuláši s pani Luptákovou, kde trávila dovolenku. Pri stretnutí som jej položil niekoľko otázok.
Pani Luptáková žijete už viac rokov
v Brne a vraciate sa stále na Slovensko.
Čo Vás pritiahlo sem do Liptovského
Mikuláša ?
Už viac rokov chodím s kolegami dôchodcami z Brna na Slovensko. Naše zájazdy majú turisticko-poznávací charakter. Slovenská príroda je veľmi krásna,
hlavne Západné Tatry a Roháče som si obľúbila už aj preto, lebo vyše 30 rokov som
žila na Orave.
Žijete v Brne a vediete KMF v Dolnom
Kubíne. Ako to dokážete?
Keď som išla na dôchodok a môj otec
bol nevládny musela som sa o neho postarať, a tak som sa vrátila domov do Brna.
Deti mi prirástli ku srdcu, nemohla som
ich nechať tak. Viete na tie krásne úspechy
s mladými sa nedá zabudnúť.
Predsa však každý deň alebo raz za
týždeň sa nestretávate?
Samozrejme, ale raz za mesiac prídem
do Dolného Kubíne, na tri dni a tak sa
spolu s deťmi stretávam v Osvetovom stre-
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disku v Dolnom Kubíne, kde mi vytvorili
výborné podmienky.
Viem, že ste pracovali v CVČ Domček.
Čo sa stalo?
Ako sa zvýšili poplatky v CVČ (700 Sk
na rok), mládežníci nechceli zaplatiť zvýšený poplatok, zdalo sa im to veľa, keď sme
sa stretávali len raz za mesiac.
Povedzte nám ako ste sa dostali k filatelii?
Môj ocko bol veľký filatelista. Zbieral
známky od mladosti a ja som obdivovala
tieto malé zázračné obrázky, ktoré mi učarili. Po vzniku ZSF zakladal KMF na Orave
v Dolnom Kubíne, Námestove, Nižnej, Istebnom. Potom, keď pribudli roky a zdravotný stav mu nedovolil ďalej pracovať prevzala som po ňom krúžok a druhý prevzala
moja kolegyňa učiteľka Marta Fajthová.
Spomínam si na Vášho syna Ládika,
ktorý bol úspešný mládežnícky vystavovateľ. Venuje sa ešte fi latelií?
Samozrejme. Dnes už nevystavuje, ale
venuje sa zbieraniu poštových známok
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Československa, Českej
republike aj známkam
Slovenska. Navštevuje výmenné schôdzky
a pomáha mi pri dopĺňaní známok do exponátov mojich mládežníkov. V mládežníckych
rokoch zúčastňoval sa
úspešne filatelistických
olympiád.
Pani
Luptáková
prezraďte nám recept
na dosiahnutie takých
každoročných vyni- Delegáti stredoslovenského kraja na celoslovenskom
kajúcich
úspechov kongrese mladých filatelistov v Trenčíne roku 1987
s mladými fi latelistami nielen vo filatelistických olympiá- na výstavy. Niekedy neskoro sa dozviem
dach ale aj na výstavách?
o možnosti prihlásenia mládežníkov na
Na to vám recept nepoviem. Ale jed- výstavu. Každú prihlášku musí vystavono viem, že človek musí horieť celý, aby vateľ vyplniť, ja ako vedúca KMF podpísať
mohol zapaľovať iných. To máte tak, však a ešte aj predseda KF potvrdiť. Dokonca
to poznáte, sám ste pedagóg, dnes je prá- nestačí ani podpis predsedu regionálnej
ca s deťmi veľmi ťažká, počítače, internet komisie mládeže, ktorý najlepšie pozná
a iné vymoženosti súčasnej doby nám berú mládežníkov, lebo sa s nimi stretáva na
z rúk to s čím sme pred 20, 30. rokmi ľah- olympiádach a hodnotení exponátov. Nešie pracovali. Dnes aj profesionálny učiteľ chcem obchádzať stanovy ZSF ale v mona dôchodku ťažšie získa deti pre filateliu. jom prípade je to špecifi kum, že musím
Snažím sa osobným príkladom, obetova- k deťom dochádzať až z Brna.
ním voľného času i vlastných financií, na
Ďakujem za rozhovor. Dovoľte mi, aby
zakúpenie poštových známok, ktoré de- som sa Vám poďakoval v mene Komisie
ťom podarúvam. Trpezlivo s nimi pracu- mládeže ZSF, Združenia klubov filatelistov
jem, povzbudzujem ich k aktívnej činnosti stredného Slovenska i v mene mojom za
a som nekompromisná. Vyžadujem od detí statočnú obetavú celoživotnú prácu s mlamaximum a ako odmenu dostanú za dobré dými filatelistami na Orave. Pri príležitosti
výsledky účasť na vyšších kolách filatelis- vzácneho životného jubilea Vám srdečné
tickej olympiády ako aj na výstavách.
blahoželáme, prajeme veľa pevného zdraA čo sklamania? Boli nejaké?
via, životného optimizmu a spokojnosti
Ak myslíte v práci s mládežou a v or- z výsledkov a úspechov Vašich mladých figanizovanej fi latelii, tak istotne. Klady latelistov na výstavách a olympiádach.
však prevyšujú zápory. Veľmi ma pobuPaedDr. Jozef Oško
ruje formalizmus pri potvrdení prihlášok
predseda regionálnej komisie mládeže
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Viete, že...
Hans Erni storočný
Hans Erni (*1909), legenda švajčiarskej známkovej tvorby a svetoznámy
umelec pracuje pre švajčiarsku poštu viac ako 60
rokov. 7. augusta 2009 prevzal v Lausanne, v múzeu,
ktoré nesie jeho meno,
Zlatý čestný odznak „Zlatú holubicu“, ktorou ho

H. Erni s diplomom k zlaH
zla
tej medaile v strede

vyznamenal Zväz švajčiarských filatelistov. Má
svetový primát v tom, že
jubilejnú známku vydanú
k jeho storočnici navrhol
on sám. Je to obdivuhodný
prejav duševnej sviežosti.
Všetci jeho obdivovatelia
mu srdečne blahoželajú ku
krásnemu a výnimočnému
jubileu.
(ljf)

Svätopluk Šablatúra
– 80 rokov

Z

ačiatkom
septembra
oslávil popredný zberateľ a odborník na slovenskú
a československú známku,
JUDr. Svätopluk Šablatúra,
krásny vek 80 rokov. A ďalšie
jubileum spojené s jeho osobou je to, že je zakladateľom
dabingu na Slovensku, ktorý
oslavuje polstoročnicu.
Narodil sa v „pěkném“ slovenskom mestečku Skalica (ako sa spieva v známej pesničke), kde strávil detské
roky, poznajúc sa s Pavlom Hallonom,
ktorého otec bol skalickým riaditeľom
školy a známym fi latelistom. Tak spoločne absolvovali aj prvé krôčiky pri vtedy
nových známkach rodiaceho sa Československa. A na Skalicu nedá p. Šablatúra dopustiť doteraz, rád sa sem pravidelne vracia ku známym, k rodine alebo za
prácou na svojej chalúpke. Ale nezabúda
na svojich rodákov a priateľov ani s fi la-
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teliou. Dôkazom sú výstavy
tvorcov poštových známok,
usporiadaných v skalickej
galérii a v múzeu, ktorých
je iniciátorom. Tak sa Skaličania mohli zoznámiť napr.
s tvorbou Eduarda Grečnera,
Martina Činovského, Františka Horniaka alebo naposledy
v auguste na spoločnej výstave s dielami akad. mal. Ivana
Schurmanna a Vladimíra Droppu. Mnohé slovenské mestá môžu túto jeho aktivitu len závidieť.
Poštové známky začal zbierať ako žiak
gymnázia. Jeho prvým učiteľom filatelie
bol pán Bureš, zakladateľ skalického klubu
filatelistov, ktorý malému Svaťovi poskytoval nepredané zvyšky výberov známok,
ale čoskoro to mladému adeptovi filatelie nestačilo. Sám začal študovať známky
podrobnejšie, začal o nich písať zistené
poznatky a tak nečudo, že ste sa mohli
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s jeho názormi a poznatkami o poštovej
známke už v mladom veku stretnúť na
stránkach vtedajších filatelistických časopisov. Neskôr svoje vysoko odborné znalosti a získané poznatky zo štúdia pravosti
a fálz poštových známok zúročil pri tvorbe
vynikajúceho exponátu „Pozor, Falzum!“,
s ktorým pochodil množstvo domácich aj
zahraničných výstav. Tento exponát je skutočnou školou filatelie každého, aj vyspelého filatelistu, nad listami ktorého uvidíte
bádať nejedného návštevníka výstavy.
S menom Svätopluk Šablatúra sa často stretnete pri mnohých článkoch v odbornej fi latelistickej tlači, Zberateľa nevynímajúc. Pravidelne publikuje svoje
poznatky, získané z práce znalca a člena
spoločnej komisie znalcov SČF. Ako to už
býva, pri svojej znaleckej práci sa neraz
dostane do sporu s inými odborníkmi na
známky a zberateľmi a tu je pán Šablatúra
veru prísnym a spravodlivým posudzovateľom aj nekompromisným odborníkom,
nehľadiac naľavo či napravo na osobu
alebo funkciu. Tak sme sa mohli stretnúť
s jeho názormi v otvorenom liste neznámemu falšovateľovi slovenských známok,
či „známemu“ odborníkovi na slovenské
známky, ktorý vypúšťal do sveta reparovaný lep alebo v mediálne známom „
prípade Pytlíček“ voči funkcionárovi českého zväzu. Aj na Slovensku je známy ako
tvrdý obhajca kvality slovenských známok
a oceľotlače pri ich výrobe, tak je známe,
ako sa postavil proti zmene spôsobu tlače nových slovenských známok a proti
spôsobu, ako bol vybraný v konkurze ich
dodávateľ. Ako publicista sa predstavil
verejnosti aj knižkou Falošné Hradčany,
neoceniteľnou pomôckou zberateľov klasických známok Hradčany a ktorú dnes
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budete len ťažko hľadať na pultoch knižných predajcov. Je však aj vystavovateľom
a odborníkom na ruské známky, jeho exponát ruských a sovietskych známok bol
vystavovaný doma, a je zaujímavé, že na
výstave v Moskve bol hodnotený a oceňovaný odborníkmi a ruskou verejnosťou
vyššie než porotcami výstav doma, ale
taký je už svet.
Rád sa drží svojich názorov, ktoré napriek výčitkám iných odborníkov niekedy
až popravde tvrdohlavo presadzuje. Príkladom takéhoto postupu je jeho exponát
medzivojnového Československa, v ktorom mu porotcovia vytýkali nezaradenie
známok niektorých emisných období československej tvorby, ktoré on nepokladal
pre návštevníkov za zaujímavé.
Popri svojej náročnej práci znalca, publicistu, funkcionára zväzu a vystavovateľa
si neraz nájde čas na priateľský rozhovor
s kýmkoľvek na bratislavskej burze, nezabudne ani na mládež a začínajúcich zberateľov cennou radou či nejakými prebytkami.
A pretože dobre pozná slovenské pomery, s pokojom odskúša pravosť niektorých
predložených známok bez nároku na honorár. To hádam nepotrebuje komentár...
A na záver jedna nefilatelistická perlička: Pán JUDr. Šablatúra bol dlhoročným
pracovníkom filmu a neskôr televízie ako
režisér. Jeden z jeho niekdajších fi lmov, na
ktorom pracoval ako asistent réžie a bol nakrúcaný v Smoleniciach bol s názvom Čisté ruky. Tento film sa v rokoch, ktoré dnes
pokladáme za prekonané, dostal do trezoru ako neželaný film, ktorý nemal nikto
vidieť. Želaním pána Svätopluka Šablatúru
je, aby všetci tí, ktorí pracujú s poštovými
známkami, od ich vzniku, cez výrobu, distribúciu až po okamih, kedy skončia nale-
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pené na liste alebo sú založené v zásobníku, mali vždy čisté ruky. Doslova.
Do ďalších rokov želajú slovenskí filatelisti pánovi JUDr. Svätoplukovi Šabla-

túrovi veľa zdravia, úspech v jeho náročnej práci a spokojnosť nad zbierkami
známok.
Mgr. J. Mička

JÁN SEDLÁK
OSLÁVIL OSEMDESIAT ROKOV

D

ňa 4.9.2009 sa dožil významného životného jubilea 80 rokov pán Ján Sedlák
z Nového Mesta nad Váhom.
Vo Zväze slovenských fi latelistov pôsobil od jeho založenia. Bol dlhoročným predsedom Klubu fi latelistov 51-100
v Bratislave. Vo zväzových orgánoch vykonával po mnohé
roky funkciu člena Revíznej
komisie ZSF ako i člena Mestského výboru
ZSF a neskôr Združenia klubov fi latelistov
ZSF v Bratislave. Viedol krúžok mladých
fi latelistov pri Základnej škole Novohradská. Aktívne sa podieľal na zväzovom živote ako i pri organizovaní rôznych podujatí a výstav. Bol i vystavovateľom známok

Československa. Za jeho prácu
v prospech organizovanej fi latelie bol ocenený zlatým Čestným odznakom Zväzu slovenských fi latelistov. Po jeho
presťahovaní sa z Bratislavy
do Nového Mesta nad Váhom,
sa ihneď aktívne zapojil do
klubovej činnosti Klubu fi latelistov 52-27 v Novom Meste
nad Váhom.
Pánovi Sedlákovi ďakujeme za jeho
obetavosť a prácu, ktorú po celé roky vykonával pre Zväz slovenských fi latelistov
a želáme mu k osemdesiatinám všetko
najlepšie, hlavne veľa pevného zdravia,
šťastia, životného optimizmu a ešte veľa
potešenia a radosti z fi latelie.
-iv-

SEDEMDESIATNIK
LADISLAV VAČKO

P

riateľský, nanajvýš skromný človek, skôr v úzadí,
len občas sa zapájajúci do
debát, hoci mal a má dobrý
prehľad o slovenskej a najmä stredoslovenskej fi latelii.
Dlhoročný radový fi latelista,
neskôr člen výboru Klubu
fi latelistov v Považskej Bystrici, aby napokon v hodine dvanástej pred zánikom
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klubu sa ujal predsedníctva
a klub pre jeho členov a pre
zväz zachránil. Nemusia to
byť len vynikajúce exponáty,
články teóriou bohaté, môže
to byť napríklad organizátorská pomoc v pravej chvíli, aby
sa zrodila uznávaná autorita.
Predseda klubu fi latelistov
v Považskej Bystrici takou autoritou je.
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INZERCIA
Ladislav Vačko sa narodil 14. júna 1939
vo Visolajoch. Produktívny život prežil
v Považskej Bystrici v pracovnej profesii
ako výpravca vlakov. Nepochybne aj z toho
dôvodu každá známočka s vláčikom ho
zaujme. Na tú tému vytvoril jednorámový exponát, podobne ako na náboženskú
tému, pretože prakticky od založenia Spoločenstva Sv. Gabriel je jeho aktívnym členom, viac funkčných období predsedom
jeho revíznej komisie. Ako predseda klubu sa snaží o udržanie členskej základne
tým, že členovia sa majú kde schádzať, od
roku 2004 takmer každoročne klub usporadúva propagačné výstavy vo výstavnej sieni PX-Centra v Považskej Bystrici,
a koncom každého roka na výročnej členskej schôdzi je priateľské posedenie členov
klubu (aj bývalých) s rodinnými príslušníkmi. Neznejú len strohé slová štatistiky,
ale úprimné podebatovanie, ku ktorému
za tých viac rokov spravidla manželky členov pripravia pohostenie. Táto skutočnosť
pôsobí ako nový alebo staronový nález
popri všetkých stratách, ktoré zväz zažil.
Stretávajú sa kmeťovia, nijaká novota, ni-

jaké krasorečnenie, len hľadanie možností, ako sa udržať.
Ladislavovi Vačkovi bol udelený (po
bronzovom) strieborný Čestný odznak ZSF.
Je zakladajúcim členom Slovenskej filatelistickej akadémie, členom organizačných
výborov dvoch Dní filatelie Slovenska, ktoré klub organizoval v Považskej Bystrici, je
podporovateľom Filatelisticko-poštového
múzea (súkromného). V minulosti bod dopisovateľom bulletinu Martinia. Ladislavovi Vačkovi, človeku, ktorý vždy vidí dobro
a ním sa vo svojej statočnosti riadi, prajem
v mene členov klubu a priateľov, ako aj vo
svojom mene dobré zdravie a ďalšie roky
potešenia zo spoločnej záľuby.
Dr. Otto Gáťa
K blahoželaniu sa pripája aj Rada ZSF
i Redakcia Spravodajcu ZSF. Pánovi Ladislavovi Vačkovi ďakujeme za vykonanú
prácu v prospech ZSF, ako i jeho nezištnú
pomoc pri organizovaní zväzových výstav
a želáme mu hlavne veľa pevného zdravia, spokojnosti, šťastia v rodinnom kruhu
a ešte veľa radosti a príjemných chvíľ strávených pri filatelii.

INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom,
budovaniu vzťahov s fi latelistickými 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.

• KF 54-01 Košice príjme a zašle výbery do kolovania. Správca kolovania:
Teodor Magda
Zborovská 2, 040 01 Košice
Tel.: 055-6221035,
Mobil: 0907 46 44 97
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• Kúpim, vymením listiny s nalepenými
alebo natlačenými kolkami z územia
Slovenska, hlavne z rokov 1939-1953.
Po predchádzajúcej dohode príjmem
i zašlem výbery listín s kolkami. Dušan Evinic, Poľská 4, 040 01 Košice.
Spravodajca ZSF

Známková tvorba Slovenskej republiky 2009 - IV. štvrťrok

: 11 ¼ * FDC N: Ľ. Paľo, R: M. Činovský,
OTp TAB * náklad 300 tis.

C. Majerník (1909-1945): Don Quijote, 1943

464
1,20 € viacfarebná......................... 1,20
465
1,20 € viacfarebná......................... 1,20
464-465 Séria (2) .....................................................2,40
464 PL
(108 x 165 mm)...................................4,80
465 PL
(108 x 165 mm)...................................4,80
464 FDC .............................................................. 1,92 Louis Braille (1809-1852) – vynálezca slepeckého písma,
465 FDC .............................................................. 1,92 symbolická kresba
(Kupón) schéma pravidiel zápisu slepeckého písma

2009, 4. 12. * Louis Braille (Deň poštovej
známky) * príležitostná známka * N: Ľ.
Paľo, GÚ: V. Rostoka * OF PTC * PL: 30 ZP
+ 30 K, TF: ? PL * papier FLA * HZ 11 ¾

466
466 ĽK
466 PK
466 S
466 FDC

0,70 € viacfarebná......................... 0,70
.............................................................. 0,70
.............................................................. 0,70
.............................................................. 1,40
.............................................................. 1,42

Služobné celinové obálky

Služobné celinové obálky MDPT a SP, a.s. boli vydané len pre vnútornú potrebu týchto inštiúcií
a nie sú v predaji.
Titulná strana
Emisia: Deň poštovej známky, Luise Braille (1809 - 1852). Údaje o emisii a jej tvorcoch
sú na str. 3. obálky v časti Známková tvorba SR IV. Štvrťrok. Návrh príležitostnej poštovej pečiatky
(PPP) a prítlače na príležitostný poštový lístok (174 CDV 162/09) je od Adriána Ferdu.

