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EMISIA OCHRANA PRÍRODY

DROP FÚZATÝ

Výtvarný návrh známky,
líniová rozkresba prítlače na FDC 

a návrh FDC pečiatky
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Známková tvorba Slovenskej republiky 2011 - II. štvrťrok Známková tvorba Slovenskej republiky 2011 - II. štvrťrok

2011, 15. 4. * Dobšinská ľadová jaskyňa 
(Krásy našej vlasti) * príležitostná znám-
ka * N+R: M. Činovský * OTp+OF PTC * 
PL: 6 ZP, TF: 1 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ 
: 11 ½ * FDC N+R: M. Činovský, OTp TAB 
* náklad 90 tis. (15 tis. PL)

Poštové lístky 
s prítlačou 2011

495) dutý ľadový stalagnát Studňa
ozdobná kresba) ďalší pohľad na jaskyňu, logo svetové-
ho kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO

495 1,10 € viacfarebná ......................... 1,10
495 PL (108x165 mm) .............................................6,60
495 FDC  ..............................................................2,00

2011, 29. 4. * Blahorečenie Jána Pavla II. * 
príležitostná známka * N: J. Baláž, R: F. Hor-
niak * OTp+OF PTC * PL: 4 ZP + K, TF: ? PL 
* papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: F. Hor-
niak, OTp TAB * náklad 100 tis. (25 tis. PL)

496) portrét pápeža Jána Pavla II. (1920-2005)
kupón, pápežská berla vo forme kríža; ozdobná kresba, 
latinský nápis blahorečenia a pápežský erb
496 0,40 € viacfarebná .......................  0,40
496 PL (100x126 mm) ............................................ 1,60
496 FDC  ..............................................................1,30
496 PT (115x162 mm), 
 nažltlý papier, hnedá, číslovaná ..................2,80

2011, 6. 5. * Lesy - Národný park Poloni-
ny (Europa) * príležitostná známka * N: 
K. Felix, R: F. Horniak * OTp+OF PTC * 
PL: 8 ZP, TF: ? PL * papier FLA * RZ 11 ¾ 
: 11 ½ * FDC N: K. Felix, R: F. Horniak, 
OTp TAB * náklad: 200 tis. (25 tis. PL)

497) zobrazenie pralesa s prirodzeným hynutím stromov 

497 0,90 € viacfarebná .......................  0,90
497 PL (140x132 mm) .................................... 7,20
497 FDC  ..............................................................1,80
497 NL  .............................................................. 0,91

2011, 3. 6. * Detská známka s persona-
lizovaným kupónom * príležitostná 
známka určená na personalizáciu kupó-
nu * N: N. Gončárová, GÚ: A. Ferda * OF 
PTC * PL: 8 ZP + 8 K, TF: ? PL * papier 
FLA * HZ 11 ½ : 11 ¼ * FDC N: N. Gon-
čárová, GÚ: A. Ferda, OF TAB * náklad: 
300 tis. (37,5 tis. PL)

498) detská kresba z výtvarnej súťaže hendikepovaných detí
kupón, logo detského časopisu „Fifík“

498 T2 50g viacfarebná ......................  0,40
498 PL ( 129 x 205 mm) .................................3,20
498 FDC  ..............................................................1,30

499) Portréty Š. M. Daxnera (1822-1892) a J. Francisciho 
(1822-1905), symbolická kresba
hárček: portréty ďalších národovcov, symbolická kresba

499 1,20 € viacfarebná........................  1,20
499 H (118 x 161 mm) ...................................1,20
499 FDC  .............................................................. 2,10
499 PT (115x162 mm), 
 nažltlý papier, čierna, číslovaná ..................2,80

Kupóny

498 KĽa s kupónom 
„20. výročie časopisu Fifík“ ..................................0,40
498 KĽb s personalizovaným kupónom ............... ---
498 KPa s kupónom 
 „20. výročie časopisu Fifík“ ........................0,40
498 KPb s personalizovaným kupónom ............... ---
498 KĽa+ KPa s kupónom 
 „20. výročie časopisu Fifík“ ........................0,40
498 KĽb+ KPb s personalizovaným kupónom .... ---
498 Sa s kupónom „20. výročie časopisu Fifík“ ...0,80
498 Sb s personalizovaným kupónom .................. ---
498 PLb s personalizovanými kupónmi ............... ---

2011, 6. 6. * 150. výročie Memoranda ná-
roda slovenského * príležitostná známka 
v hárčekovej úprave * N: I. Piačka, R: R. 
Cigánik * OTp+OF PTC, Praha * H: 1 ZP, 
TF: ? H * papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC 
N: I. Piačka, R: R. Cigánik, OTp TAB * 
náklad: 60 tis.

Titulná strana obálky
Všetky výtvarné návrhy vytvoril Rudolf Cigánik, 

akademický maliar.
Zadná strana obálky

Výtvarný návrh UTL: Ľubomír Floch v spolupráci 
s Adriánom Ferdom.  Náklad: 900 UTL (7200ks). 

Tlač: ofset, Kníhtlač Gerthofer, Zohor. 
Dátum vydania: 14. 7. 2011.
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ÚVODNík

Názory nás všetkých

Milí čitatelia, mnohí z Vás si 
povedia „Znova Spravodaj-

ca mešká !“. Áno, majú pravdu – 
meškáme. Ale myslím si, že tento 
krát nie až tak našou redakčnou 
vinou. Účelom tohto čísla je pri-
blížiť Vám štvorročné bilancova-
nie práce nás všetkých, ktoré sa 
vykonalo po  jednotlivých regió-
noch Slovenska formou valných 
zhromaždení ZKF. Keďže po-
sledné z nich sa uskutočnilo až 9. júla museli 
sme čakať na  spracovanie jeho výsledkov 
a dokumentov. Tak sa k čítaniu nášho peri-
odika dostávate až teraz.

Už z predchádzajúceho textu je jasné, čo 
je hlavnou témou čísla. Sú to valné zhromaž-
denia jednotlivých ZKF. Dokumenty, správy 
a uznesenia z týchto rokovaní sú určite zau-
jímavým čítaním, aj keď vyzerá to na pohľad 
dosť fádne. Úlohou valných zhromaždení 
ZKF bolo nielen bilancovať, ale aj stanoviť si 
úlohy na  ďalšie štvorročné obdobie a  zvoliť 
smer, akým sa budú ZKF uberať. Ich opod-
statnenie potvrdilo každé z  uskutočnených 
valných zhromaždení ZKF. S  kým na  čele 
budú tieto úlohy ZKF plniť to sa dozviete 
práve z publikovaných uznesení. Tiež úlohou 
týchto valných zhromaždení bolo zaujať sta-
novisko k zosúladeniu zväzových predpisov.

V tomto čísle Vás určite zaujmú aj názo-
ry Ing. Ivana Trančíka, známeho bratislav-
ského filatelistu – vystavovateľa, na  aktu-
álne otázky, ktorými dnes Zväz žije, určite 
stoja za hlbšie zamyslenie. Aj keď nemusíme 
súhlasiť so všetkými jeho názormi, zamys-
lieť sa nad nimi musíme. Sú tu aj pozvania 
na  zaujímavé akcie, inauguráciu známky 
k  200. výročiu narodenia M. M. Hodžu 
do  Liptovského Mikuláša, alebo pozvanie 
na XXVIII. Dni filatelie Slovenska do Pieš-
ťan. Tiež je tu pár výborných reportáži z vý-

stav (domácej aj medziná-
rodnej) a zo života filatelistov 
v kluboch a regiónoch.

Verím, že v  budúcom čís-
le budeme mať viac priestoru 
pre odľahčené čítanie. Chce-
me uverejniť články s  nad-
časovým významom od  re-
nomovaných autorov Janka 
Mičku (Opravte si chyby v ka-
talógoch, Sandro Botticelli) 

a  Alexa Urminského (Organizované zbera-
teľstvo pohľadníc). Zaujímavé je aj čítanie 
o  esperante od  pána Hasalu zo Strážnice 
(v  pôvodnom jazyku, v  ktorom bol článok 
napísaný – nebojte sa, nebude to esperan-
to). Tiež dokončíme článok Mgr.  Viliama 
Weissa o  komplexnom pohľade na  veľmi 
diskutované XXVII. Dni filatelie Slovenska 
v  Ružomberku, ktoré podľa môjho názoru 
boli zorganizované na  vysokej kultúrnej 
a spoločenskej úrovni a vynikajúco prezen-
tovali filateliu pred širokou verejnosťou. Aby 
sa v našom periodiku nezabudlo aj na inau-
gurácie nových známok, prinesieme Vám 
reportáž zo slávnostnej prezentácie známky 
Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá bola 15. 
apríla v  Dobšinej, ako aj z  ďalších inaugu-
rácii, z ktorých reportáže nám určite zašlete. 

Posledné tohtoročné číslo bude venova-
né výsledkom IX. valného zhromaždenia 
ZSF a tiež pravidelnému vyhláseniu Ankety 
o najkrajšiu známku, FDC a pečiatku roku 
2011 a  pre reportážne články v  ňom veľa 
miesta neostane.

Milí čitatelia v závere mi dovoľte zaželať 
Vám v  mojom mene, ako aj mene celej re-
dakcie a  redakčnej rady, príjemný zvyšok 
leta, príjemné chvíle pri čítaní nášho nového 
čísla Spravodajcu.

Zdeněk Baliga
vedúci redaktor
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STRANA pREDSEDU

Vážení členovia a  priatelia! 
„Výbor Združenia klubov fi-

latelistov Zväzu slovenských filate-
listov vo volebnom období od roku 
2007 doteraz pracoval v tomto zlo-
žení“, takto a možno v inej podobe 
sa začali správy o činnosti Združe-
ní klubov filatelistov ZSF na  Val-
ných zhromaždeniach. Zúčastnil 
som sa ich ako pozvaný hosť troch 
a neľutujem. Dozvedel som sa o ich 
činnosti, živote klubov a  ich sta-

ZKF BILANCOVALI
Musíme pouvažovať ako orga-
nizovať filatelistické výstavy 3. 
a 2. stupňa každý rok postupne 
vo všetkých regiónoch Sloven-
ska s  využitím skúseností klu-
bov filatelistov, ktoré tieto výsta-
vy organizujú skoro každý rok. 

Rada ZSF na svojom zasad-
nutí v  septembri tohto roku 
pripraví všetok materiál pre 
delegátov IX. VZ ZSF, aby sa 
v predstihu mohli s ním oboz-

námiť buď na zasadnutiach výborov ZKF ale-
bo KF, z ktorých vyšli zvolení delegáti alebo 
náhradníci. Predovšetkým teba podotknúť, 
že VZ ZSF podľa Stanov ZSF: 
a. prerokúva a  schvaľuje Stanovy ZSF, ich 

zmeny a doplnky
b. prerokúva a schvaľuje správu o plnení hlav-

ných smerov činnosti, správu o  činnosti 
Rady ZSF a správu Revíznej komisie ZSF

c. prerokúva a schvaľuje hlavné smery čin-
nosti ZSF na budúce funkčné obdobie

d. kontroluje činnosť ZSF a  všetkých jeho 
orgánov

e. vyslovuje nedôveru Rade ZSF alebo jej 
jednotlivým členom

f. volí predsedu ZSF a ďalších členov Rady ZSF
g. volí členov Revíznej komisie ZSF
h. schvaľuje výšku členského príspevku
i. uznáša sa o  zániku ZSF a  použití jeho 

majetku
Chcem sa poďakovať všetkým funkcioná-

rom ZSF za ich vykonanú prácu v uplynulom 
volebnom období pre prospech organizovanej 
filatelie na  Slovensku. Teším sa na  stretnutie 
pri príležitosti konania IX. VZ ZSF v Nitre.

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF

rostiach. Pevne verím, že do ďalšieho obdobia 
si zvolili pracovitých funkcionárov a kompe-
tentných delegátov na IX. VZ ZSF.

Valné zhromaždenia ZKF však ukázali aj 
nedostatky funkcionárov z vedomostí základ-
ných dokumentov Zväzu slovenských filatelis-
tov. Pravdepodobne ich publikovanie na  we-
bovej stránke ZSF nestačí a  do  budúcnosti 
bude potrebné tieto vydať tlačou pre všetkých 
členov ZSF aby sa s nimi oboznámili.

Veľmi ma potešila v  správach rôznorodá 
činnosť jednotlivých klubov, aj keď o  nich 
nebolo vždy publikované buď na  stránkach 
Spravodajcu ZSF alebo na  webovej stránke 
ZSF. Predovšetkým ide o regionálne a klubo-
vé propagačné filatelistické výstavy k rôznym 
kultúrnym a spoločenským výročiam na ob-
jednávku regiónu alebo mesta a obce.

Najvážnejším problémom je organizova-
nie činnosti mladých filatelistov v krúžkoch 
mladých filatelistov. Nemáme vedúcich krúž-
kov ale ani mladých filatelistov. Ani veľké 
mestá z množstvom základných a stredných 
škôl nevedia, aj keď chcú, ako získať školákov 
do týchto krúžkov. Jednou z možností je za-
ložiť internetový krúžok mladých filatelistov 
po vzore predchádzajúcich rokov písomného 
krúžku mladých filatelistov.

Veľmi ťažko sa získavajú prostriedky na or-
ganizovanie filatelistických podujatí a  najmä 
na  súťažné filatelistické výstavy na  Slovensku. 
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DOkUmENTy ZSF

A) BERIE NA VEDOmIE
1) Revíziu účtovného denníka ZSF.
2) Revíziu účtovného denníka výstavy 

JUNIORFILA 2010.
3) Vyjadrenie sa k  listu výboru ZKF SsR 

ZSF v ktorých bodoch boli porušené Sta-
novy ZSF a Organizačný poriadok ZSF.

4) Smernicu Práva a povinnosti národného 
komisára.

5) Informáciu o Kongrese FEPA v Opatiji.
6) Informáciu o FEPA výstave Salón filate-

lie PARÍŽ 2012.
7) Vystavovanie pohľadníc na  súťažných 

filatelistických výstavách.
8) Informáciu o  účasti slovenských expo-

nátov na výstave PHILANIPPON 2011.
B) SCHVAľUjE
1) Smernicu pre prevádzkovanie skladu 

výstavného zariadenia.
2) Smernicu pre odmeňovanie porotcov 

výstavy.
3) Účasť slovenských exponátov na 1. čes-

ko-slovenskej filatelistickej výstave Vy-
soké Mýto 2011, Cenu predsedu ZSF, 
sadu FDC a pečiatkovaných slovenských 
poštových známok 2010, cenu ZSF váza 
za 20 Euro.

4) Účasť slovenských exponátov na výstave 
PHILANIPPON 2011.

5) Zaplatenie transportu exponátov na  vý-
stavu PHILANIPPON 2011 v sume 240 €.

6) Účasť exponátu „Futbal to je hra“ mlá-
dežníka Pavla Maniačeka na mládežníc-
kej výstave FEPA POLKOWICE 2011.

7) Vyhotovenie 100 ks strieborných ČO 
ZSF a 50 ks zlatých ČO ZSF v Mincovni 
Kremnica.

UZNESENIE
z XVI. zasadnutia Rady ZSF

konaného dňa 11. 6. 2011 v Bratislave
8) Národného komisára na  výstavu Salón 

filatelie PARÍŽ 2012 Dr. O. Főldeša a de-
legáta na Kongres FEPA Doc. Ľ. Flocha.

9) Cudzích štátnych príslušníkov z ČR: Ja-
roslava Petříka, Jiřího Kubicu a Ing. Jána 
Štoufa za členov ZSF.

10) Strieborné Čestné odznaky ZSF:
  Ing. Ján Fratrič, PhD., KF 51-28 Bratislava
 RNDr. Vojtech Jankovič, KF 51-01 Bra-

tislava.

C) UklADá
1) Zaslať vyjadrenie RK ZSF na  list výbo-

ru ZKF SsR ZSF v ktorých bodoch boli 
porušené Stanovy ZSF a  Organizačný 
poriadok ZSF.

 Zodpovedný: predseda ZSF
 Termín: 20.06.2011

2) Odpovedať na list Dr. Otta Gáťu.
 Zodpovedný: predseda ZSF
 Termín: 20.06.2011

3) Vypracovať správu o činnosti KF a ZKF 
podľa Správ vykonaných VZ ZKF a  jej 
zaslanie členom Rady ZSF.

 Zodpovedný: Dušan Evinic
 Termín: 31.07.2011
4) Pripraviť správy o činnosti Komisie po-

rotcov, Výstavnej komisie, Komisie mlá-
deže a ich zaslanie Ing. J. Vangelovi PhD.

 Zodpovední: predsedovia komisií
 Termín: 30.06.2011

5) Vypracovanie správy o činnosti komisií 
ZSF a jej zaslanie členom Rady ZSF.

 Zodpovedný: Ing. J. Vangel PhD.
 Termín: 31.07.2011
6) Zahraničné FIP a FEPA výstavy spracuje 

doc. Ľ.Floch.
 Zodpovedný: doc. Ľ. Floch
 Termín: 31.07.2011
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DOkUmENTy ZSF

7) Vypracovanie správy o  plnení Plánu 
činnosti ZSF prijatom na VIII. VZ ZSF.

 Zodpovedný: predseda ZSF
 Termín: 31.07.2011
8) Zabezpečiť kontrolu obsahu smernice 

Práva a povinnosti národného komisára 
po právnej stránke.

 Zodpovedný: predseda ZSF
 Termín: 31.07.2011

9) Zabezpečiť vyhotovenie 100 ks striebor-
ných ČO ZSF a  50ks zlatých ČO ZSF 
v Mincovni Kremnica.

 Zodpovedný: tajomník ZSF

 Termín: 30.06.2011
10) Pripraviť Deň otvorených dverí ZSF vo 

Viedni.
 Zodpovedný: ZKF Ba
 Termín: 30.09.2011
11) Pripraviť rozbor príjmov a  výdavkov 

ZSF za  obdobie od  roku 2008 do  roku 
2011.

 Zodpovedný: hospodár ZSF
 Termín: 31.07.2011

D) ĎAkUjE
1) Sekretariátu ZSF za účasť na BZD.

Bratislavskí filatelisti bilancovali 
roky 2007 – 2011

Niekoľko faktov 
na začiatok

22. júna 2011 sa uskutočnilo VIII. Valné 
zhromaždenie Združenia klubov filatelistov 
hl. mesta Bratislavy. Bilancovalo svoju čin-
nosť, schválilo hospodárenie v  poslednom 
funkčnom období a revízna komisia navrhla 
delegátom udeliť odstupujúcemu výboru 
absolutórium. Stalo sa. Diskutovali o svojej 
činnosti i  o  námetoch i  pre budúce voleb-
né obdobie ZKF pre roky 2011 – 2015. Pre 
nastávajúce IX. Valné zhromaždenie ZSF 
zvolili svojich delegátov a  uzneseniami ich 
zaviazali aké postoje majú zaujať na nastáva-
júcom valnom zhromaždení. Delegáti zvolili 
v tajnom hlasovaní nového predsedu, členov 
výboru a členov revíznej komisie. Na prvom 
zasadnutí výboru boli rozdelené funkcie vo 
výbore a  revízna komisia si zvolila svojho 
predsedu, tak ako je uvedené ďalej.
Ing. Miroslav Bachratý - predseda
RNDr. Vojtech Jankovič, PhD. - podpredseda
Ing. Peter Vozár - tajomník
Ing. Ján Fratrič, PhD. - hospodár

Daniela Schmidtová - práca s mládežou
Peter Hložka - člen
Revízna komisia
Ing. Ján Čaplovič - predseda,
Ing. Martin Polovka, PhD. - člen,
Doc. Ing. Ján Dvoran, PhD. - člen

Toto sú v  stručnosti výsledky snemova-
nia. Kompletná dokumentácia VZ, správa 
o činnosti, o hospodárení, zápisnica a uzne-
senia, prehľad KF ZKF Bratislava v  roku 
2011, mená ich predsedov a  početný stav, 
 súhrn odbornej činnosti členov ZKF, toto 
všetko je uverejnené na  webovej stránke 
ZSF. Kto chce vedieť viac, môže kliknúť 
na www.zsf.chtf.stuba.sk.

Zo súboru informácií vyberám tie, ktoré 
sú najzaujímavejšie. Štatistika hovorí, že stav 
členskej základne v  roku 2011 je 324 dos-
pelých členov a 30 členov KMF, ZKF má 18 
klubov filatelistov a 5 krúžkov mladých fila-
telistov. Za toto volebné obdobie klesol počet 
o 100 členov (26%), zanikli dva kluby (KF 51-
36 a KF 51-72). ZKF má 8 klubov s menej ako 
10 členmi, čo nie je v súlade s Organizačným 
poriadkom ZSF. Tieto kluby sa môžu spojiť 
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s väčšími klubmi podľa svojho výberu, alebo 
môžu požiadať ZKF o  povolenie výnimky 
zachovať klub filatelistov s menším počtom 
členov.

Filatelisti 
„Sami sebe“

Dva krúžky mladých filatelistov pra-
cujú v  KF 51-28 DUNAJ sa pod vedením 
Daniely Schmidtovej. Stretávajú sa pra-
videlne raz za  týždeň v  miestnej knižnici 
v  Petržalke a  v  internátnej škole pre deti 
s poruchou reči. Na krúžku sa oboznamu-
jú so základmi filatelie, novo vydanými 
známkami SR a ČR, navzájom si odovzdá-
vajú skúsenosti z uvedenej oblasti. Deti sa 
pravidelne zúčastňujú na  celoslovenskom 
kole filatelistickej olympiády. V  školskom 
roku 2009/2010 sa účastník kategórie C 
Jakub Kováč umiestnil na  prvom mieste 
v rámci Slovenska. Každoročne sa prezen-
tujú na Bratislavských zberateľských dňoch 
v rámci detskej pošty. 

Členovia KF ZKF Bratislava významne 
prispievajú do  tvorby intelektuálneho bo-
hatstva ZSF tvorbou a vystavovaním expo-
nátov, publikačnou a  znaleckou činnosťou, 
organizovaním prednášok, inaugurácií slo-
venských poštových známok, organizova-
ním Ankety o  najkrajšiu poštovú známku, 
FDC a  príležitostnú pečiatku a  vyhlasova-
ním jej výsledkov v  rámci Bratislavských 
zberateľských dní v roku 2008 a 2010. 

Stručné predstavenie výstavnej činnosti 
reprezentujú nasledujúce údaje. 10 vysta-
vovateľov ZKF Bratislava sa zúčastnilo 16 
medzinárodných výstav a  prezentovali 17 
exponátov. Vzhľadom na  súčasnú členská 
základňu ZKF (rok 2011, 324 členov), 11 vy-
stavovateľov na medzinárodných súťažných 
výstavách predstavuje 3% z členskej základ-
ne. Chcem vyzdvihnúť niekoľko pozoruhod-
ných výsledkov z vystavovateľskej činnosti, 
na ktoré sme právom hrdí. MUDr. P. Osuský 

vytvoril dva tematické exponáty hodnotené 
zlatými FIP/FEPA medailami a  jeden má 
pozlátenú medailu.  RNDr.  V. Jankovič do-
siahol za  svoj exponát veľkú zlatú medailu 
na Majstrovstvách Európy vo filatelii v Ant-
verpách (2010) a viacnásobne zlaté medaily 
na FIP výstavách.

Publikačná činnosť v 7 knižných tituloch 
predstavuje 597 strán kvalitného odborného 
filatelistického textu a pokiaľ k tomu pripo-
čítame desiatky strán publikované v  časo-
pise Spravodajca ZSF máme byť na čo hrdí. 
Internetovú webovú stránku ZSF www.zsf.
chtf.stuba.sk prevádzkuje Ing.  Martin Po-
lovka, PhD. člen nášho ZKF, ktorá je výz-
namným zdrojom aktuálnych informácií. 
Viac ako 46 tisíc vstupov (2004 - 2011) vy-
povedá o jej významnej atraktívnosti.

ZKF Bratislava poskytuje zväzu službu 4 
akreditovaných národných komisárov pre 
FIP a  FEPA výstavy (P.  Osuský, Ľ. Floch, 
M. Bachratý, V. Jankovič), poskytuje dvoch 
medzinárodných a  národných porotcov: 
FIP (V. Jankovič) a FEPA (P. Osuský) a ďal-
šieho na národnej úrovni (A. Tekeľ). S veľ-
kým potešením prijímame fakt, že po  nie-
koľkých rokoch prípravy urobili P.  Osuský 
a V. Jankovič rozhodcovské skúšky na FEPA 
a  FIP úrovni. Srdečne blahoželáme k  zla-
tým medailám a  ďakujeme za  vynikajúcu 
reprezentáciu zväzu. Prednášková činnosť 
(V.  Jankovič, Ľ. Floch) bola prezentovaná 
v  6-tich prednáškach. Znaleckú činnosť 
ako predseda komisie znalcov robí JUDr. S. 
Šablatúra, Dr.  M. Synek a  Ing.  A. Tekeľ sú 
členovia tejto komisie. Menovaní znalci 
uskutočňovali každoročne bezplatnú čin-
nosť na Bratislavských zberateľských dňoch 
v  rámci Otvorených dverí ZSF. Týždenné 
výmenné schôdzky bratislavských filatelis-
tov v  ŠD na  Dobrovičovej ulici boli každú 
nedeľu a v reštaurácii Rendez - Vous každý 
utorok. Celoštátne výmenné burzy sa usku-
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točňovali 4x ročne v Dome kultúry v Dúb-
ravke a od roku 2011 v hoteli Jurki Dom. 

Filatelisti občianskej 
spoločnosti

Bratislavská filatelistická komunita bola 
otvorená aj voči občianskej spoločnosti 
na  podujatiach ako sú Bratislavské zbera-
teľské dni (BZD) a  Dni otvorených dverí 
ZSF. Počas BZD a Dňoch otvorených dverí 
ZSF, bývajú ich súčasťou sme robili aj nábor 
nových členov. 

Na  Dňoch otvorených dverí bola kaž-
doročne okrem roka 2011 propagačná vý-
stavka „Predstavujeme Vám ZSF“ (2008), 
Zväz slovenských filatelistov v zrkadle času 
(2009, 2010), s  cieľom oboznámiť občian-
sku spoločnosť s poslaním a činnosťou ZSF 
a  tak napomáhať príchodu nových členov. 
Počas BZD sa pravidelne uskutočňovalo 
stretnutie mladých filatelistov a  ich súťaže 
v spolupráci so SP, a.s. Pofis a manažmen-
tom Incheba a.s. 

Slávnostné zhromaždenie ZKF Brati-
slava k  100. výročiu organizovanej filatelie 
v  Bratislave bolo celodenným stretnutím 
(28.11.2009) záujemcov o  filateliu v  hote-
li Jurki Dom s  bezplatným vstupom. Jeho 
súčasťou bolo pripomenutie histórie a  sú-
časnosti bratislavskej filatelie spojené s oce-
nením významných osobností, odborným 
programom, autogramiádou tvorcov slo-
venských poštových známok, propagačnou 
výstavou a  malou aukciou. Inaugurácie 
slovenských poštových známok boli ďalšie 
podujatia na  propagáciu slovenskej pošto-
vej známky a  filatelie smerom do  občian-
skej spoločnosti. Inaugurácia v Jablonovom 
v  roku 2007 (Umenie 2007, Želibský, Žena 
s džbánom a Sv. Alžbeta Uhorská) sa usku-
točnilo v spolupráci s KF Malacky a KF 51-
09 Bratislava. Známka „Medzinárodný rok 
chémie 2011“ bola predstavená bratislavskej 
verejnosti v  spolupráci so  Slovenskou che-

mickou spoločnosťou pri SAV a  prezídiom 
SAV v januári 2011. 

Naše poďakovanie
Valné zhromaždenie Združenia klubov 

filatelistov Bratislavy poďakovalo všetkým 
funkcionárom výborov KF, distribútorom 
a členom klubov za prácu vykonanú pre zväz, 
zvlášť členom výboru končiacim funkčné 
obdobie, úspešným vystavovateľom, publicis-
tom a členom odborných komisií.

Menovite poďakovalo pánom P.  Hlož-
kovi a A. Vraníkovi, za obetavú spoluprácu 
pri zabezpečovaní podujatí ZKF na  BZD, 
Ing.  Ľ. Böhmovi, za  prevádzkovanie bra-
tislavských a  celoštátnych výmenných 
stretnutí, Ing.  J. Fratričovi, PhD., za  vý-
borné hospodárenie s  financiami združe-
nia a RNDr. V. Jankovičovi za veľké úsilie 
a významné výsledky dosiahnuté pri orga-
nizovaní odborných aktivít ZKF a Ing. M. 
Polovkovi, PhD., za  prevádzkovanie a  do-
plňovanie webových stránok zväzu. Vďaka 
patrí tiež pani D. Schmidtovej za vynikajú-
cu prácu s  mladými filatelistami, vrátane 
zdravotne postihnutých detí a  pracovníč-
kam sekretariátu ZSF pani Ivete Valaškovej 
a Alžbete Köglerovej za pomoc pri realizá-
cii valného zhromaždenia. 

Ďakujeme Slovenskej pošte, a.s. a  spo-
ločnosti Incheba a.s. za spoluprácu pri or-
ganizovaní filatelistických podujatí a  ich 
podporu, tiež chceme sa poďakovať vede-
niu Chemickotechnologickej a potravinár-
skej fakulty STU za bezplatné poskytnutie 
miestnosti na snemovanie, Obecnému úra-
du v  Jabloňovom a  Prezídiu SAV v  Brati-
slave za spoluprácu a sponzorskú podporu 
inauguráciám slovenských poštových zná-
mok. 

Ľubomír Floch
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U Z N E S E N I E
z VIII. valného zhromaždenia ZKF Bratislava, konaného 

dňa 22.6.2011 v Bratislave na fakulte CHPT STU
A. Valné zhromaždenie ZkF Bratislava 

berie na vedomie:
1. Správu výboru o činnosti ZKF za pred-

chádzajúce obdobie.
B. Valné zhromaždenie ZkF Bratislava 

schvaľuje:
1. Správu o  hospodárení ZKF v  predchá-

dzajúcom volebnom období.
2. Správu revíznej komisie ZKF.
3. Výsledky volieb 
 a) do výboru ZkF:
 predseda Ing. M. Bachratý (17 hlasov).
 členovia Ing.  Ján Fratrič, CSc. (17 hla-

sov); Peter Hložka (17 hlasov); Daniela 
Schmidtová (17 hlasov); Ing. Peter Vozár 
(17 hlasov); RNDr.  Vojtech Jankovič, 
CSc. (13 hlasov).

 b) do revíznej komisie:
 členovia Ing.  Ján Čaplovič (16 hlasov); 

Ing.  Martin Polovka, PhD. (16 hlasov); 
Ing. Ján Dvoran, PhD. (15 hlasov).

4. Delegátov na IX. valné zhromaždenie ZSF:
 Ing.  Miroslav Bachratý (16 hlasov); 

Ing.  Ján Fratrič, CSc. (16 hlasov); 
MUDr.  Peter Osuský, PhD. (15 hla-
sov); Doc.  Ing.  Ľubomír Floch, PhD. 
(14 hlasov); Peter Hložka (13 hlasov); 
RNDr.  Vojtech Jankovič, PhD (13 
hlasov); Ing.  Peter Vozár (12 hlasov); 
Ing. Ivan Lužák (11 hlasov).

5. Návrh na člena Rady ZSF:

 Ing. Miroslav Bachratý; Doc. Ing. Ľubo-
mír Floch, PhD.; RNDr. Vojtech Janko-
vič, CSc.

C. Valné zhromaždenie ZkF Bratislava, zme-
ny vo vnútro zväzových dokumentoch:

 - upraviť minimálny počet členov KF 
z 10 na 4,

 - zaviesť inštitút individuálneho člen-
stva v ZSF.

D. Valné zhromaždenie ZkF Bratislava 
odporúča:

 - delegátom zvoleným na VZ ZSF hájiť za-
chovanie ZKF v nadchádzajúcom období.

E. Valné zhromaždenie ZkF Bratislava ďa-
kuje:

 - odchádzajúcim členom výboru ZKF,
 - aktívnym členom ZKF, za  vykonanú 

prácu v prospech bratislavskej filatelie. 
F. Valné zhromaždenie ZkF Bratislava 

ukladá:
 - vyhotoviť zápisnicu z  valného zhro-

maždenia ZKF
 Zodpovedný: Ing. Vozár
 Termín: 30.6.2011

Uznesenie bolo po  zapracovaní pripo-
mienok a  návrhov účastníkom valného 
zhromaždenia ZKF Bratislava prečítané 
a hlasovaním schválené.

Zapísal: Ing. Vozár
Overil: Doc. Ing. Floch, PhD. 

Valné zhromaždenie ZKF ZsR ZSF
Rok 2011 je pre slovenských organizo-

vaných filatelistov rokom výročných 
schôdzí, valných zhromaždení združení 
klubov a  konečne aj konania IX. Valného 

zhromaždenia ZSF. To sa uskutoční koncom 
októbra v Nitre súčasne s výstavou poštových 
známok 2. a  3. stupňa. Zákonite mu však 
predchádzajú valné zhromaždenia združení. 
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Západoslovenskí filatelisti takéto rokovanie 
mali v sobotu 28. mája v Nitre. VZ ZKF bolo 
organizátormi pripravené na  veľmi dobrej 
úrovni. Netýka sa to toho, že všetci delegáti 
valného zhromaždenia dostali pekné suvení-
ry (poštový lístok, FDC) , ale hlavne preto, že 
k  rokovaniu pri prezentácii dostali písomne 
všetky potrebné materiály. Tak mohol pred-
seda ZKF v  podstate komentovať správu 
o činnosti ZKF, ku ktorej sa rozvinula bohatá 
diskusia vrátane niekoľkých pripomienok. 

V  správe sa kriticky konštatovalo vekové 
zloženie členstva a skladba klubov, aj krúžkov 
mladých filatelistov (tých je ako „šafránu“...). 
Medzi podujatiami uplynulých štyroch rokov 
bola pozitívne hodnotená výstavná činnosť, 
práca niektorých KF s nízkym počtom členov, 
ale pritom bohatou aktivitou a  propagačnou 
prácou na  výstavách, v  návrhoch poštových 
pečiatok a  pod. Vyskytol sa i  ojedinelý hlas 
na zrušenie ZKF (!) i keď združenie predsta-
vuje významný článok medzi Radou ZSF, naj-
vyšším orgánom (VZ ZSF), a členmi v podne-
covaní niektorých klubov ku aktívnej činnosti 
a  pod. Delegáti kritizovali zvyšovanie člen-
ských príspevkov, odporúčali využívať fondy 
V4 a  zvyšovať spoluprácu s  odbornými spo-
ločnosťami a Filatelistickou akadémiou v Ko-
šiciach. Niektorí diskutujúci hovorili o svojich 
skúsenostiach s organizovaním propagačných 
filatelistických podujatí, ktoré sú hodné na-
sledovania i  vo väčších kluboch. Dobrá bola 
prezentácia činnosti na vystavovateľskom úse-
ku doma aj v  zahraničí, vrátane publikačnej 

činnosti niektorých filatelistov, resp. klubov 
filatelistov . Rozhodne treba skvalitniť prácu 
s filatelistickou mládežou, vrátane tvorby ex-
ponátov, aj keď v  regióne sa uskutočnili vý-
znamné podujatia ako výstava JUNIORFILA 
2010 a  Kongres mladých filatelistov a  finále 
Filatelistickej olympiády v Nitre, ktoré napo-
mohli k organizovaniu mládežníckej činnosti 
a k jej skvalitneniu. 

Na  niektoré kritické aj negatívne hla-
sy diskutujúcich priamo reagovali delegáti 
s podnetnými príspevkami. Napr. navrhova-
li zrušiť pasívne kluby, nie združenie klubov, 
ďalej upraviť Stanovy ZSF s organizovaním 
činnosti klubov s  nízkym počtom členov, 
upraviť počty delegátov z  klubov na  valné 
zhromaždenia a pod. K záverom diskusie sa 
vyjadrili predseda ZKF Ing.  Patrik Rovný, 
PhD, a p. Miroslav Ňaršík ako predseda ZSF. 

Na programe VZ ZKF bola pochopiteľne 
aj voľba nových orgánov a  delegátov na  VZ 
ZSF. Za predsedu ZKF bol zvolený Miroslav 
Ňaršík, členovia výboru ZKF Ing.  Vladimír 
Mrva, Igor Banás, Ing.  Ján Šuba, Dezider 
Birčák, Eva Lechnerová, Ing.  Otto Piszton 
predsedom revíznej komisie je Ing.  J. Bujna 
a  jej členovia Miroslav Baluška a  Ján Fabuš. 
Delegáti na IX. VZ ZSF boli zvolení Igor Ba-
nás, Dezider Birčák, Jozef Korený, JUDr. Ale-
xander Kuchta, Jozef Kútny, Ing.  Vladimír 
Mrva, Miroslav Ňaršík, Mgr. Anton Pašteka, 
Ing. Otto Piszton, Ing. Ján Šuba a náhradníci 
Ing. Igor Gunár a Alexander Urminský.

Mgr. Ján Mička

UZNESENIE VZ ZKF ZsR ZSF
 I. VZ ZkF ZsR ZSF berie na vedomie:
1. Správu o činnosti ZKF ZsR ZSF.
2. Správu RK ZKF ZsR ZSF.
3. Príspevok pána Jozefa Koreného ku 

kauze RNDr. Vojtecha Jankoviča.
4. Príspevok pána Jozefa Kútneho k zvyšo-

vaniu členského príspevku.

II. VZ ZkF ZsR ZSF schvaľuje:
1. Správu o hospodárení ZKF ZsR ZSF.
2. Výsledky volieb predsedu, výboru a RK 

ZKF ZsR ZSF.
3. Delegátov a náhradníkov na IX. VZ ZSF.
4. Zachovať KF ZKF ZsR ZSF s menším poč-

tom ako 10 členov okrem KF Komárno.
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5. Návrh na  funkciu predsedu ZSF, člena 
Rady ZSF a člena RK ZSF.

III. VZ ZkF ZsR ZSF ukladá:
1. Doplniť do Správy o činnosti ZKF podľa 

dodaných informácií.
 Zodpovedný: M. Ňaršík
 Termín: po dodaní informácií
2. Napísať zápisnicu z  VZ ZKF ZsR ZSF 

a odoslať na každý KF ZKF ZsR ZSF.
 Zodpovedný: M. Ňaršík
 Termín: 15.6.2011

IV. VZ ZkF ZsR ZSF navrhuje tieto zmeny 
v Stanovách a Op ZSF:

1. VZ ZSF jeden delegát z  každého klubu 
filatelistov.

2. Delegáta zaplatí klub filatelistov.
3. Mininálne 5 členov v klube filatelistov.
4. Individuálne členstvo „člen ZSF“.

5. Zmena názvu VZ na Snem alebo Zjazd.
V. VZ ZkF ZsR ZSF ďakuje:
1. Členom odstupujúceho výboru ZKF 

ZsR ZSF Mgr.  Jánovi Mičkovi, Jozefovi 
Korenému a Norbertovi Feinerovi za vy-
konanú prácu vo výbore ZKF ZsR ZSF.

2. Predstaviteľom miest Levice, Nitra, Ma-
lacky, Močenok a Trnava za podporu pri 
organizovaní filatelistických podujatí.

Záver
Odstupujúci predseda Ing. Patrik Rovný 

poďakoval všetkým za  spoluprácu v  pred-
chádzajúcom období a  poprial novému vý-
boru veľa úspechov.

Novozvolený predseda ZKF poďakoval 
za zvolenie za predsedu a zvolal prvé zasadnu-
tie novozvoleného výboru a RK ZKF ZsR ZSF.

Miroslav Ňaršík v Nitre dňa 7. júna 2011

VI. valné zhromaždenie ZKF SR 
konané 9.7.2011 v Žiline

9. júla 2011 sa konalo VI. Valné zhromaž-
denie ZKF SR v Žiline. Valné zhromaždenie 
otvoril predseda ZKF SR Ing. Jozef Vangel. 
Privítal všetkých prítomných delegátov 
a  hostí a  menovite predsedu ZSF p.  Miro-
slava Ňaršíka. Predložil program rokovania 
VI. Valného zhromaždenia, v ktorom na ná-
vrh delegáta I. Gažu bol upravený sled bodov 
programu rokovania. Upravený program 
delegáti schválili. Delegáti schválili pra-
covné predsedníctvo, členov mandátovej, 
volebnej a  návrhovej komisie ako aj dvoch 
overovateľov zápisnice a zapisovateľa.

Správu o činnosti ZKF SR za obdobie ro-
kov 2007 – 2011 predniesol predseda ZKF SR 
Ing. Vangel. Zhodnotil v nej prácu klubov fi-
latelistov stredoslovenského regiónu a činnosť 
ZKF SR. Konštatoval, že počet KF sa znížil 
na 24, ale v počte členov dochádza v posled-
nom období k  stabilizácií. Zhodnotil prácu 

klubov v  rámci klubovej činnosti, na  miest-
nej a regionálnej úrovni ako aj v rámci celého 
Slovenska. Vysoko ocenil prácu s  mládežou, 
a  hlavne prácu vedúcich Krúžkov mladých 
filatelistov v Liptovskom Mikuláši a Dolnom 
Kubíne. Apeloval na  kluby, aby informácie 
o konaných akciách dali na vedomie čo najšir-
šej verejnosti cestou dostupných komunikač-
ných médií. Za záver požiadal zástupcom klu-
bov filatelistov, aby tlmočili jeho poďakovanie 
všetkým členom za vykonanú prácu.

 Správu o hospodárení ZKF SR za obdo-
bie 2007 – 2011 predniesol hospodár ZKF SR 
p.  Moravčík. Konštatoval, že hospodárenie 
za obdobie bolo vyrovnané v medziach roz-
sahu finančných možností.

Správu revíznej komisia predniesol pred-
seda revíznej komisie p. Helmeš. Uviedol, že 
všetky položky sú vydokladované, že boli 
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vynaložené účelne a hospodárenie nevyka-
zuje žiadne nedostatky.

Predseda mandátovej a  volebnej komi-
sie predložil návrh kandidátky na  zloženie 
výboru a  revíznej komisie. Po  diskusií ku 
kandidátkam a  zasadnutí volebnej komisie 
boli hlasovacie lístky volebnou komisiou 
upravené.

Predseda mandátovej komisie konštato-
val, že z  delegátov s  hlasom rozhodujúcim 
15, je prítomných 13 delegátov, čo predsta-
vuje 86,6 % delegátov z  hlasom rozhodu-
júcim a  valné zhromaždenie je uznášania 
schopné. Voľby predsedu ZKF SR, členov 
výboru a  členov revíznej komisie ZKF SR 
prebehli tajným hlasovaním podľa volebné-
ho poriadku ZSF. Predseda volebnej komi-
sie následne vyhlásil výsledky volieb. Kon-
štatoval, že voľby boli vykonané v  súlade 
s Volebným poriadkom ZSF a prebehli bez 
pochybení.

Za predsedu ZkF SR bol zvolený Ing. Jo-
zef Vangel, CSc.. 

Do  výboru ZkF SR boli zvolení páni: 
Anton Súkeník, Judr. Otto Gáťa, PaedDr. Jo-
zef Oško, Ján Moravčík, Mgr. Viliam Weiss, 
Ladislav Vačko a Ladislav Hölc. 

Za členov revíznej komisie boli zvolení 
páni: Ľubomír Adamčiak, Stanislav Helmeš 
a Pavol Lauček.

Za  delegátov na  Valné zhromaždenie 
ZSF boli zvolení: Ing.  Jozef Vangel, CSc., 
Judr. Otto Gáťa, Anton Súkeník, PaedDr. Jo-
zef Oško, Ing. Marcel Pilka. Ladislav Vačko, 
Stanislav Helmeš, Ladislav Hölc. 

Za náhradníkov na Valné zhromaždenie 
páni: Adamčiak Ľubomír a Ing. Ivan Gaža.

Do vyšších zväzových orgánov boli ako 
kandidáti navrhnutí:

za  člena Rady ZSF: Ing.  Jozef Vangel, 
CSc. a PaedDr. Jozef Oško,

za člena Revíznej komisie ZSF: Ladislav 
Hölc.

ZkF SR navrhuje za kandidáta na pred-
sedu ZSF pána Miroslava Ňaršíka.

 V rámci diskusie vystúpil pán predseda 
ZSF Miroslav Ňaršík. Poďakoval za  pozva-
nie na  Valné zhromaždenie ZKF SR, a  vy-
jadril sa naliehavým otázkam v  ZSF. Pán 
MVDr.  Jozef Máj oboznámil prítomných 
s  prácou v  KF Lučenec. Ing.  Ivan Gaža vo 
svojom vystúpení sa postavil za  príspe-
vok p.  Vojtecha Jankoviča uverejnenom 
v  Spravodajcovi ZSF, a  odsudzuje stano-
visko výboru ZKF SR k  tomuto príspevku. 
Upozornil, že investície do  mládežníckej 
filatelie sa míňajú účinkom, pretože podľa 
neho mládež po  ukončení veku ďalej ne-
pokračuje v Kluboch ZSF. Ďalej sa vyjadril 
k existencií ZKF, ktoré považuje za zbytoč-
né. Oboznámil prítomných s pripravovanou 
akciou (propagačná výstava) k  90. výročiu 
KF v Žiline. Mgr. Viliam Weiss tlmočil po-
ďakovanie od p. riaditeľky školy priemysel-
ného výtvarníctva v Ružomberku za pomoc 
a  spoluprácu so ZSF a  ZKF SR. Podľa jeho 
názoru ZKF plnia svoju funkciu a sú pomo-
cou pre KF. Oznámil, že denník Dní filatelie 
Slovenska v kópií poskytol p. Ottovi Gáťovi. 
PaedDr. Jozef Oško oboznámil prítomných 
s  činnosťou KF v  Liptovskom Mikuláši, 
a pozval všetkých na pripravovanú inaugu-
ráciu známky Milan Hodža, ktorá sa bude 
konať 22.9.2011. 

Po diskusií bola prednesená správa návr-
hovej komisie na uznesenie z Valného zhro-
maždenia ZKF SR konaného 9. júna 2011 
v Žiline. Uznesenie z VI. Valného zhromaž-
denia bolo delegátmi prijaté a schválené.

Na záver novozvolený predseda ZKF SR 
poďakoval všetkým prítomným za  účasť, 
a ubezpečil ich, že výbor ZKF SR bude po-
kračoval v  aktivitách vyvíjaných v  pred-
chádzajúcom období a  požiadal zástupcov 
klubov, aby svoje požiadavky a  informácie 
o akciách predkladali formou projektov ak-
cií. ZKF v rámci svojich aj finančných mož-
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nosti tieto projekty podporí a  bude na  ich 
príprave sa spolupodieľať. 

Po ukončení Valného zhromaždenia bolo 
vykonané krátke zasadnutie novozvoleného 

výboru ZKF SR, na  ktorom boli rozdele-
né pôsobnosti jednotlivým podpredsedom 
a členom ZKF SR.

J. V.

UZNESENIE
z konania VI. valného zhromaždenia 

Združenia klubov filatelistov - stredné Slovensko 
konaného v Žiline dňa 9. júla 2011

Návrhová komisia zvolená delegátmi VI. 
Valného zhromaždenia ZKF v zložení: 

predseda komisie: Mgr. Viliam Weiss člen 
komisie: MVDr.  Jozef Máj, člen komisie: 
PaedDr. Jozef Oško.

Na  základe prednesených správ podľa 
schváleného programu, podaných pripo-
mienok, doplňujúcich návrhov, po vypoču-
tí diskusných príspevkov a  ich dôležitosti 
predkladá delegátom VI. Valného zhromaž-
denia nasledovné

uznesenie:
A) Berie na vedomie:
1) Správu mandátovej komisie v  rozsahu 

a znení, ako bola prednesená.
2) Správu revíznej komisie ZKF k  hospo-

dáreniu za  obdobie rokov 2007 - 2011 
a jej odporúčanie v rozsahu a znení, ako 
bola predložená.

3) Diskusné príspevky, podnety, návrhy 
a  odporúčania delegátov VZ, prítom-
ných zástupcov KF a  hostí v  rozsahu, 
ako boli prednesené.

4) Informáciu výboru ZKF o evidencii KF 
na  strednom Slovensku a  stav platenia 
členských príspevkov na rok 2011 so sta-
vom ku dňu 30.6.2011. 

B) Schvaľuje:
1) Správu  o  činnosti ZKF stredné Sloven-

sko za  hodnotené obdobie rokov 2007 

- 2011 prednesenú predsedom ZKF 
Ing. Jozefom Vangelom CSc.

2) Správu o hospodárení ZKF za hodnotené 
obdobie prednesenú Jánom Moravčíkom.

3) Správu volebnej komisie prednesenú jej 
predsedom a výsledky volieb nasledovne:

a) Za predsedu výboru ZKF bol právoplatne 
zvolený Ing. Jozef Vangel CSc.

b) Za  členov výboru ZKF boli právoplatne 
zvolení:

1. Anton Súkeník
2. JUDr. Otto Gáťa
3. PaedDr. Jozef Oško
4. Ján Moravčík
5. Mgr. Viliam Weiss
6. Ladislav Vačko
7. Ladislav HÖlc

Za členov revíznej komisie boli právoplat-
ne zvolení:

1. Stanislav Helmeš
2. Ľubomír Adamčiak
3. Pavol Lauček

c) Za  delegátov na  Valné zhromaždenie 
ZSF v roku 2011 boli zvolení:

1. JUDr. Otto Gáťa
2. Anton Súkeník
3. PaedDr. Jozef Oško
4. Ing. Marcel Pilka

DOkUmENTy ZSF
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5. Ladislav Vačko
6. Stanislav Helmeš
7. Ing. Jozef Vangel CSc.
8. Ladislav HÖlc
Náhradníci:
1. Ľubomír Adamčiak
2. Ing. Ivan Gaža

d) Kandidatúru zástupcov ZKF stredné 
Slovensko do vyšších zväzových orgánov 
takto:

 Za  člena Rady ZSF - Ing.  Jozef Vangel 
CSc., PaedDr. Jozef Oško,

 Za člena revíznej komisie ZSF - Ladislav 
HÖlc,

C) Ukladá
1. Prerokovať v novozvolenom výbore ZKF 

prednesené diskusné príspevky, návrhy 
a odporúčania k činnosti ZKF i vyšších 
zväzových orgánov, podľa dôležitosti 
zapracovať ich do  plánu činnosti ZKF 
na  roky 2011 - 2014, a  Rozpočtov ZKF 
na jednotlivé roky.

 Termín: do 30.9.2011
 Zodpovedný: predseda ZKF
2. Zápisnicu z  rokovania VI. VZ ZKF, 

schválené uznesenie a  Plán čin-
nosti na  roky 2011 - 2014 doručiť 
všetkým klubom filatelistov na  stred-
nom Slovensku v  záujme ich infor-
movanosti a  kontrolu plnenia úloh 
v ďalšom období.

 Termín: do 30.7.2011
 Zodpovedný: tajomník ZKF
3. Materiály z  konania VI. VZ ZKF do-

ručiť v  požadovanom rozsahu Zväzu 
slovenských filatelistov v  Bratislave 
ako podklad pre prípravu materiálov 
na Valné zhromaždenie ZSF v roku 2011.

 Termín: do 30.7.2011
 Zodpovedný: tajomník ZSF

4. Podľa prerozdelenia kompetencií a zod-
povednosti za  činnosť odborných fila-
telistických úsekov (práca s  mládežou, 
odborná a  námetová filatelia, tvorba 
exponátov, činnosť znalcov a  expertov 
a  pod.) v  podmienkach výboru ZKF 
a  jeho členov, zabezpečiť aktívne vyko-
návanie týchto úloh tak, aby ich mohli 
využívať jednotlivé KF na  strednom 
Slovensku, a  aktualizovala sa databáza 
údajov na ZSF Bratislava.

 Termín: priebežne 
 Zodpovední: členovia výboru ZKF
5. Zabezpečiť a  vykonať v  nasledujú-

com období rokov 2011 - 2014 za-
sadnutia výboru ZKF s  účasťou 
zástupcov revíznej komisie ZKF 2x roč-
ne, ak si to situácia vyžiada i  rozšírené 
zasadnutie výboru ZKF za  prítomnosti 
zástupcov KF o  ktoré sa bude jednať, 
alebo ak o to požiadajú.

 Termín: priebežne 
 Zodpovedný: predseda ZKF
D) Odporúča vyšším zväzovým orgánom:
1. Realizovať náš návrh a  kandidatúru p.

Miroslava Ň a r š í k a za predsedu ZSF,
2. Za  členov Rady ZSF Ing.  Vangel Jozef 

CSc., PaedDr. Jozef Oško,
3. Za  člena revíznej komisie ZSF Ladislav 

HÖlc.
Toto uznesenie je nedeliteľnou súčasťou 

overenej zápisnice z  konania VI. valného 
zhromaždenia ZKF stredné Slovensko dňa 
9. júla 2011 v Žiline.

Po doplnení pripomienok a pozmeňujú-
cich návrhov toto uznesenie bolo schválené 
12-timi hlasmi prítomných delegátov, 1 de-
legát sa zdržal hlasovania.

Podpisy členov návrhovej komisie
Mgr. Viliam Weiss v.r.

MVDr. Jozef Máj v.r.
PaedDr. Jozef Oško v.r.
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Východ bilancoval a plánoval

Neuplynuli ani štyri roky (do  tohto ter-
mínu chýbalo päť dní), keď sa výcho-

doslovenskí filatelisti 21. mája 2011 zišli 
opäť v hoteli Tatra v Poprade na svojom VII. 
valnom zhromaždení ZKF, aby zbilancovali 
svoju štvorročnú činnosť. Účasť delegátov 
bola veľmi dobrá, až tri štvrtiny zvolených 
delegátov na  Výročných schôdzach klubov 
sa zúčastnilo aj nášho valného zhromažde-
nia. Stalo sa už nepísaným pravidlom, že 
túto udalosť sme si „zaarchivovali“ používa-
ním príležitostnej poštovej pečiatky, ktorú 
nám už tiež tradične zabezpečilo Regionál-
ne poštové centrum Slovenskej pošty, a. s., 
tento raz Prešov, za ktorú mu aj touto cestou 
ďakujeme. Tiež ďakujeme vedeniu hotela 
Tatra za  bezplatné poskytnutie priestorov 
na  rokovanie a  Mgr.  art. Jozefovi Česlovi 
za spracovanie námetu príležitostnej pošto-
vej pečiatky.

No teraz už k samotnému rokovaniu. Val-
né zhromaždenie ZKF VR otvoril podpred-
seda výboru ZKF VR Ing.  Baliga. Delegáti 
upravili a  schválili program rokovania ako 
aj pracovné komisie, mandátovú a  volebnú 
a overovateľov zápisnice. Správu o činnosti 
ZKF VR za obdobie 2007 až 2011 predniesli 
predseda pán Evinic a tajomník pán Teťuľa. 
Zhodnotil v  nej aktívnu prácu klubov fila-

telistov východoslovenského regiónu a  čin-
nosť ZKF VR. Správu o hospodárení za ob-
dobie 2007 až 2011 predniesol hospodár 
ZKF VR pán Lacko. Konštatoval, že hospo-
dárenie bolo v medziach rozsahu finančných 
možností ZKF VR. Správu revíznej komisie 
predniesol jej predseda Ing. Lehocký. Kon-
štatoval, že nakladanie s  finančnými pros-
triedkami ZKF VR je účelné a  nevykazuje 
žiadne nedostatky.

Po  týchto správach vykonal tajomník 
ZKF VR pán Teťuľa kontrolu uznesenia 
zo  VI. valného zhromaždenia ZKF VR. 
Konštatoval, že bolo v  plnom rozsahu spl-
nené.

V  ďalšom bode boli delegátom predlo-
žené návrhy kandidátov do  orgánov ZKF 
VR ako aj delegátov na  IX. valné zhro-
maždenie ZSF za  ZKF VR. V  diskusii ku 
kandidátkam neboli žiadne pripomienky, 
len Ing.  Královský sa vzdal kandidatúry 
na delegáta IX. valného zhromaždenia ZSF 
za ZKF VR.

Z  hlavnými smermi činnosti ZKF VR 
a plánom práce klubov filatelistov v pôsob-
nosti ZKF VR na obdobie 2011 až 2015 prí-
tomných oboznámil tajomník ZKF VR pán 
Teťuľa. Činnosť ZKF VR sa odvíja od  zvä-
zového života. ZKF VR bude zabezpečovať 
organizačne - administratívnu činnosť pre 
kluby filatelistov východoslovenského re-
giónu. Tiež bude podávať správy o filatelis-
tickom dianí v  regionálnych periodikách. 
Výstavná činnosť sa zameria na  filatelistic-
ké výstavy najmä propagačného charakte-
ru v Košiciach, Poprade, Spišskej Novej Vsi 
a  Kežmarku. V  Košiciach, Poprade a  Pre-
šove budú usporiadané burzy s celoštátnou 
pôsobnosťou. Jednotlivé KF budú aktívne 
spolupracovať pri inaugurácii nových slo-
venských poštových známok vydávaných 
s  námetmi nášho regiónu. V  rámci propa-
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Predsednícky stôl (foto Ing. Kralovský)
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gačných aktivít bude KF 54 – 12 Kežmarok 
aktívne propagovať filateliu na  každoroč-
nom medzinárodnom festivale Európske 
ľudové remeslo usporiadanom v  Kežmar-
ku. V  odbornej činnosti budú usporiadané 
semináre a  stretnutia filatelistov v  Poprade 
(vianočné - december 2011) a  Košiciach 
(Deň známky a filatelie).

V rokovaní bol aj bod týkajúci sa zmien 
v  základných zväzových dokumentoch. 
Delegáti VII. valného zhromaždenia ZKF 
VR sa plne stotožnili s návrhom na úpravu 
zväzových dokumentov, ktorý bol publi-
kovaný v  periodiku Spravodajca 3/2010 
strana 8, ktoré už predtým schválil výbor 
ZKF VR.

Voľby predsedu ZKF VR, členov výboru 
ZKF VR, členov revíznej komisie ZKF VR 
a voľby delegátov na  IX. valné zhromažde-
nie ZSF prebehli podľa Volebného poriadku 
ZSF tajným hlasovaním. 

Predseda mandátovej a  volebnej komi-
sie Mgr.  Sopko vyhlásil výsledky volieb. 
Konštatoval, že voľby boli vykonané pod-
ľa Volebného poriadku ZSF a  prebehli bez 
pochybení. Za  predsedu ZKF VR bol zvo-
lený Ing.  Baliga. Do  výboru ZKF VR boli 
zvolení páni: Ing.  Vajčovec, Teťuľa, Divok 
a  Ing.  Marenčík. Do  revíznej komisie boli 
zvolení: Ing.  Lehocký, MUDr.  Dobrovol-
ský a  Ing. Kočiš. Za delegátov na  IX. valné 
zhromaždenie ZSF za ZKF VR boli zvolení 
páni: Ing. Baliga, Ing. Vajčovec, Divok, Te-
ťuľa, Ing. Marenčík a Ovšonka za náhradní-
kov páni: MUDr. Dobrovolský, Mgr. Sopko 
a Dobál. 

Delegáti rozhodli, že voľby kandidátov 
do  orgánov ZSF budú vykonané priamou 
voľbou, ktorá prebehla tiež bez závad. Ako 
kandidáti do Rady ZSF za ZKF VR boli zvo-
lení páni Ing. Baliga a Teťuľa, ako kandidát 
do Revíznej komisie ZSF za ZKF VR bol zvo-
lený pán Ovšonka. Do jednotlivých komisii 
ZSF boli ako kandidáti za ZKF VR zvolení: 

páni Divok a  Rusnačko – komisia poštovej 
histórie, Ing.  Baliga – publikačná komisia, 
pán Divok – námetová komisia a pán Jelačič 
– komisia mládeže.

V  rámci diskusie boli ocenení členovia 
ZKF VR, aktívne kluby filatelistov v pôsob-
nosti ZKF VR, ako aj organizácie a jednot-
livci, ktorí sa významnou mierou podieľali 
na príprave tohto úspešného valného zhro-
maždenia. Pri tomto oceňovaní boli tiež 
slávnostne odovzdané bronzové Čestné 
odznaky ZSF pánom Ovšonkovi a  Jelači-
čovi z KF 54 – 17 Poprad. Bola odovzdaná 
Cena ZKF VR za rok 2010 pánovi Ing. Ran-
čákovi z KF 54 – 17 Poprad. Čestné uznania 
za aktívnu činnosť v  rámci ZKF VR v ob-
dobí 2007 až 2011 boli udelené klubom fila-
telistov: 54 – 01 Košice, 54 – 02 Prešov, 54 
– 03 Spišská Nová Ves, 54 – 12 Kežmarok, 
54 – 17 Poprad a slávnostne odovzdané ich 
zástupcom. 

V diskusii vystúpili štyria delegáti, kto-
rí informovali o blízkych aktivitách svojho 
KF a vyzvali k zvýšeniu aktivity vo vysta-
vovateľskej činnosti a k práci s mládežou.

Návrh na  uznesenie zo zasadania VII. 
valného zhromaždenia Združenia klubov 
filatelistov východoslovenského regiónu 
predniesol predseda návrhovej komisie 
Ing.  Marenčík. Uznesenie bolo delegátmi 
valného zhromaždenia schválené.

Na záver novozvolený predseda ZKF VR 
poďakoval odstupujúcemu výboru ZKF VR 
za  jeho prácu počas uplynulého obdobia 
a vyslovil presvedčenie, že nový výbor ZKF 
VR bude úspešne pokračovať v týchto akti-
vitách. Poďakoval sa všetkým prítomným 
za  ich aktívnu účasť na  VII. valnom zhro-
maždení ZKF VR, ako aj organizátorom 
za výbornú organizáciu tohto valného zhro-
maždenia.

Zdeněk Baliga
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DOkUmENTy ZSF

Uznesenie
zo zasadania VII. valného zhromaždenia ZKF 

východoslovenského regiónu,
ktoré sa konalo 21. mája 2011 v Poprade v hoteli Tatra

1. Valné zhromaždenie ZkF VR berie 
na vedomie:

1.1 Správu o  plnení plánu práce ZKF VR 
za  obdobie 2007 – 2010 s  doplnkami 
prednesenými delegátmi VII. valného 
zhromaždenia ZKF VR.

1.2 Správu o hospodárení ZKF VR za obdo-
bie 2007 - 2010.

1.3 Správu revíznej komisie ZKF VR za ob-
dobie 2007 - 2010.

2. Valné zhromaždenie ZkF VR schvaľuje:
2.1 Plán práce ZKF VR na roky 2011 – 2015.
2.2 Voľbu Ing. Baligu za predsedu ZKF VR.
2.3 Voľbu päťčlenného výboru ZKF VR 

v  zložení: Ing.  Baliga (predseda), 
Ing.  Vajčovec, p.  Teťuľa, p.  Divok, 
Ing. Marenčík.

2.4 Voľbu šiestich delegátov na  IX. valné 
zhromaždenie ZSF v  zložení: Ing. Bali-
ga, Ing. Vajčovec, pán Teťuľa, pán Divok, 
Ing.  Marenčík a  pán Ovšonka. Za  ná-
hradníkov boli zvolení: MUDr. Dobro-
volský, Mgr. Sopko a pán Dobál.

2.5 Voľbu revíznej komisie ZKF VR v  zlo-
žení: Ing. Lehocký, MUDr. Dobrovolský 
a Ing. Kočiš.

2.6 Zmeny stanov a  volebného poriadku 
podľa predloženého návrhu v zmysle za-

chovania funkčnej štruktúry so Združe-
niami klubov filatelistov.

2.7 Návrh kandidátov do Rady ZSF za ZKF 
VR pre Ing. Baligu a pána Teťuľu.

2.8 Návrh kandidáta do  revíznej komisie 
ZSF za ZKF VR pre pána Ovšonku.

2.9 Pánov Divoka a  Rusnačka do  komisie 
poštovej histórie ZSF.

2.10 Pána Ing. Baligu do publikačnej komi-
sie ZSF.

2.11 Pána Divoka do námetovej komisie ZSF.
2.12 Pána Jelačiča do komisie mládeže ZSF.
3. Valné zhromaždenie ZkF VR ukladá:
3.1 Tajomníkovi ZKF VR p.  Teťulovi zaslať 

na sekretariát ZSF do 30. 6. 2011 zápisnicu 
zo VII. valného zhromaždenia ZKF VR.

3.2 Prerokovať novému výboru ZKF VR 
na  jeho najbližšom zasadnutí diskusné 
príspevky a zahrnúť ich do plánu práce 
ZKF VR.

4 Valné zhromaždenie ZkF VR vyslovu-
je poďakovanie:

4.1 Odstupujúcemu výboru a  revíznej ko-
misii ZKF VR za ich doterajšiu prácu.

4.2 Aktívnym funkcionárom klubov filate-
listov východoslovenského regiónu za ich 
prácu v prospech organizovanej filatelie.

V Poprade 21. mája 2011

Kežmarskí filatelisti už po dvadsiaty raz 
otvorili počas medzinárodného festiva-

lu Európske ľudové remeslo spolu s Poštou 
Kežmarok 1 a tento rok aj s POFISom Brati-
slava svoj stánok. Hneď v prvý deň (8. júla) 
privítali vzácnu návštevu, prezidenta SR 

Viete, že?
pána Ivana Gašparoviča. Filatelisti, ako aj 
ostatní návštevníci festivalu, mali možnosť 
zaslať svojim známym originálny pozdrav 
so známkou s personalizovaným kupónom 
vydaným k festivalu od grafika a rytca Mgr. 
art. Jozefa Česlu.
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Z REDAkČNEj pOšTy

Veľmi pozorne som prečítal článok uve-
rejnený v časopise Spravodajca ZSF čís. 

4/2010 – „Reakcia na  pripomienky k  zák-
ladným dokumentom ZSF“ str. 9-11 autora 
Dr. V. Jankoviča.

Nadväzne na  citovaný článok som nie-
koľkokrát prečítal celú radu článkov – ohla-
sov uverejnených v  časopise Spravodajca 
ZSF čís. 1/2011 na str. 7 – „Združenie klu-
bov filatelistov regiónu Stredné Slovensko“ 
a  na  články str. 10-11 autorov JUDr.  Otta 
Gaťu, „Čo by ste povedali?“, Ľubomíra 
Adamčiaka, „Tragédia je niekde inde“, a Jo-
zefa Koreného „Filatelistický cyklista s mo-
rálnym defektom“.

Cieľom môjho článku nie je obhajovať 
príslušné stanoviská – cieľom môjho člán-
ku je zjednotiť názory, dať ľudskú vďaku ku 
každej práci, ku každej myšlienke na zlepše-
nie práce ZSF.

Mojim osobným cieľom je nájsť východis-
ká z veľmi zložitej súčasnej situácie ZSF, zís-
kať každého filatelistu v SR pre zberanie zná-
mok do albumu – skúmanie známok, dopisov 
– zúčastňovať sa vnútroštátnych a zahranič-
ných výstav – vykonávať funkciu porotcu - 
prezentovať slovenskú filateliu v zahraniční.

Článok „Reakcia na  pripomienky...“ au-
tora Dr.  V. Jankoviča má svoju vysokú od-
bornú úroveň, množstvo správnych náme-
tov (môj subjektívny názor). Článku však 
chýba pri vyzdvihnutí myšlienok autora 
úcta k mravným kontaktom ľudí navzájom, 
kontaktom generácií, kontaktom minulosti 
s  prítomnosťou i  s  perspektívou. Len po-
znaním, predstavivosťou, intuíciou a  hod-
notením vniká človek do  morálneho sveta 
druhého človeka, chápe ho, vníma jeho 
hodnotový svet. Preto sa veľmi prihováram 
(prosím) autorov článkov v  Spravodajcovi 

„Spája nás láska k filatelii 
– ako ďalej ZSF?“

ZSF čís. 1/2011 str. 7 – 11 hodnotiť ho z toh-
to uhla pohľadu. ZSF veľmi potrebuje takých 
členov ako je Dr. V. Jankovič, ktorý svojimi 
vedomosťami, stálym štúdiom – prerástol 
hranice SR.

Zväz slovenských filatelistov veľmi potre-
buje takých členov, akými sú v združení klu-
bov filatelistov regiónu Stredné Slovensko, 
ako je JUDr. Otto Gaťa, Jozef Korený pre ich 
skúsenosť, nesmiernu obetavosť. V  medzi-
ľudských vzťahoch je mimoriadne dôležité 
naladiť sa na  frekvenciu ľudskej spolupat-
ričnosti, frekvenciu na  cestu lásky k  iným 
ľuďom.

Ako najdôležitejší faktor rozvoja filatelie 
v  SR považujem informovanosť!!! Sekre-
tariát ZSF v  Bratislave vydáva Spravodajcu 
ZSF pre vnútornú potrebu ZSF. Slovenská 
filatelia nutne potrebuje časopis slovenských 
filatelistov na báze komerčnej (napr. Filatelie 
spol. s. r. o. Praha a pod.).

Časopis slovenských filatelistov bude tri-
búnou názorov každého člena, bude tribú-
nou noviniek vo svetovej filatelii.

Zväz slovenských filatelistov musí mať 
svoju víziu postavenú na dlhodobých cieľoch 
rozvoja (4 – 8 rokov) doplnenú krátkodobý-
mi (1 rok) cieľmi. Vízie musia byť postavené 
na reálnych cieľoch – možnostiach filatelis-
tického prostredia SR a  hlavne schopnosti 
realizovať dané ciele zvolenými funkcionár-
mi na každom stupni riadenia ZSF, schop-
nosti realizovať ciele v  danom čase (vplyv 
spoločenského a politického prostredia SR).

Podporujem názor, že ZSF bude taký 
– akým si ho urobíme my sami. Preto in-
formovanosť, preto diskusia, preto výmena 
skúsenosti a názorov, preto zapojenie do fi-
latelie činnosti ZSF každého člena a predo-
všetkým spolupráca s regiónmi.
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Z REDAkČNEj pOšTy

Veľmi sa mi páči (podľa mojich znalostí) 
práca Košického ZKF, Stredoslovenského 
ZKF, Západoslovenského ZKF (osobitne Nit-
ra). Žiaľ musím konštatovať veľké rezervy 
ZKF Bratislava, osobitne v  informovanosti 
cieľov a  plánov do  budúcnosti. Bratislavský 
ZKF má členov s vysokou odbornou úrovňou 
(množstvo národných komisárov, porotcov), 
najvyššiu dostupnosť k informáciám v rámci 
orgánov verejnej správy, ktoré majú priamy či 
nepriamy vplyv na ďalší rozvoj ZSF.

ZSF musí brať v  prvom rade do  úvahy 
sociologickú skutočnosť, že z  počtu členov 
1  476 je v  penzijnom veku 743 členov, t. j. 
členovia ZSF v  penzijnom veku presahu-
jú a  hlavne v  budúcnosti budú presahovať 
nad členmi filatelistami aktívne pracujúci-
mi. V žiadnom prípade, preto nie je možné 
zvyšovať členské príspevky pre penzistov!!!! 
Využitie členov penzistov, ich skúsenosti, 
ich lásku (dlhoročnú) k filatelii, využitie ich 
kontaktov – to bude morálny vklad, ktorý je 
často hodnotnejší ako finančný. Finančný 
rozdiel na členskom je nutné vyrovnať dob-
rovoľným navýšením (neobmedzene) člen-
ského, výrazným zlepšením reklamy o % zo 
zaplatenej dane z príjmov. Finančný rozdiel 
na  členskom je nutne vyrovnať navýšením 
členského u  členov aktívne zapojených vo 
výrobnom procese o 20 %, navýšením člen-
ského príspevku u  všetkých funkcionárov 
krajskej úrovne (mimo penzistov) na  pre-
chodné obdobie o 30 % a  funkcionárov ce-
loštátneho charakteru o  50 %. Princíp so-
ciálnej solidarity je nutné nie zachovať, ale 
naopak rozšíriť. Vklad do sociálnej solidár-
nosti sa vždy vráti.

Domnievam sa, že veľké rezervy sú 
v  získavaní sponzorov. Je nutné osloviť fila-
telistov, ktorí zastávajú rôzne spoločenské 
a  podnikateľské postavenie v  SR. Je nutné 
vytvoriť databázu adries, databázu projektov 
na podporu mládeže – osobitne nadácie, fon-
dy (SPP, MOV, UNICEF a pod.). Je nutné viac 

využívať fondy Vyšehradskej štvorky, fondy 
medzi hraničnej spolupráce. Je nutné zapojiť 
sa do „Košice svetové mesto kultúry“ a pod.

Veľmi dôležitá, čo do  obsahu je budúca 
„Zmluva o spolupráci so Slovenskou poštou, 
a. s.“ Je potrebné spolupracovať na vytvore-
ní siene slávy známych filatelistov, známych 
vystavovateľov, vytvoriť spoločný fond 
na podporu mládeže.

Veľmi dôležitá je stratégia úzkej spolu-
práce ZSF s  filatelistickými obchodníkmi 
v systéme výkup – ponuka – predaj – výkup. 
Je to úloha dlhodobá, no úloha nutná.

Osobitosťou je súčasná výstavná čin-
nosť, ktorá má rezervy v  určitom systéme, 
napriek pomerne veľkému počtu vystavova-
teľov na výstavách FIP a FEPA. Filatelista je 
zberateľ, ktorý by mal prechádzať postupne 
na  vystavovateľa. Cieľom výstav je podľa 
môjho názoru získať záujemcu pre zberanie 
poštových známok, poštových dokumentov. 
Vytvárať rozlišovanie čo sú návštevnícke 
výstavy a čo sú výstavy súťažné. Pre získanie 
zberateľov poštových známok je nutné pre-
sadzovať lokálne výstavy, sústrediť sa na tra-
dície kraja. Systém výstav (v súčasnosti) plat-
ný 1, 2 a 3 trieda je zdĺhavý. Výstavy v rangu 
2 a 1 sú v  rámci SR nie časté (každoročne) 
pre obtiažnosť finančného krytia nákladov. 
Domnievam sa, že budúcnosť bude mať viac 
virtuálne výstavy. Súčasná výstavná činnosť 
ZSF sa sústreďuje viac na  medzinárodné 
výstavy FEPA a  FIP. Môžem konštatovať 
vlastné skúsenosti. Exponát som začal vy-
stavovať od  roku 2004. Mojím šťastím je, 
že od začiatku mám veľmi dobrých učiteľov 
pánov Smažáka, Mgr. Sopka, Dr. Jankoviča, 
MUDr. Osuského, mojím šťastím je že som 
i člen SČF. S učiteľmi sa môžem poradiť, ako 
člen SČF sa zúčastňujem na výstavách 2 a 1 
rangu. Rezervy má ZSF, určité metodické 
listy o vývoji – trendov hodnotenia (poznať 
názor porotcov). Metodické listy je potrebné 
rozosielať do každého klubu.
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Základom budúcnosti filatelie na Sloven-
sku je mládež. Všetky dotácie ministerstiev, 
všetky fondy vlády SR musia ísť do mládeže. 
Doporučujem požiadať ministerstvo škol-
stva o prijatie funkcionára ZSF do komisie 
tvorby štátneho vzdelávacieho programu. 
Doporučujem požiadať Slovenskú poštu, 
a. s. vytvoriť s ZSF fond pre mládež, doporu-
čujem vstúpiť do rokovania s UNICEF.

Súčasná organizačná štruktúra ZSF 
v  podstate zodpovedá okolitému filatelis-
tickému svetu – no domnievam sa, je nutné 
stanovy ZSF prispôsobiť daným finančným 
možnostiam, spoločenskému prostrediu 
v  SR, sociologickému zloženiu filatelistov 
členov ZSF i nečlenov ZSF. Z úprav stanov 
ZSF vyplýva i úprava organizačného poriad-
ku ZSF. Je nutné zdôrazniť v dokumentoch, 
že všetci členovia ZSF majú rovnaké práva 
a  povinnosti. Je nutné zdôrazniť v  doku-

mentoch ZSF povinnosť a  zodpovednosť 
funkcionárov KF každého člena informovať 
o  dianí. Valné zhromaždenie ZSF zvolávať 
každé dva roky, z toho každé druhé je voleb-
né (štvorročný cyklus volieb). Rada ZSF sa 
musí schádzať minimálne každý rok, musí 
byť rozšírená na  14 členov (100 členov – 1 
člen) osobitne o predsedov komisií.

Je nutné zvýrazniť – rozšíriť ekonomickú 
komisiu, ktorá nebude mať len úlohu účtov-
nú, ale hlavne zabezpečovanie ekonomic-
kých a  spoločenských cieľov ZSF. Doporu-
čujem vytvoriť marketingovú komisiu.

Akcieschopnosť po 22. októbri 2011 na ďal-
šie štyri roky ZSF bude závislá od novelizácie 
stanov ZSF, organizačného poriadku ZSF, 
od zapojenia každého člena ZSF do činnosti, 
od využitia rezerv, ktoré dáva SR, od využitia 
potenciálu a múdrosti členov ZSF.

Ing. Ivan Trančík

Slávnosti pri príležitosti 200. výročia 
narodenia M. M. Hodžu

Liptovský Mikuláš 22.9. - 25.9.2011

Mesto Liptovský Mikuláš v  spolupráci 
so Slovenskou poštou, Múzeom Jan-

ka Kráľa a Klubom filatelistov 53-06 v Lipt.
Mikuláši si Vás dovoľujú pozvať na  štvor-
dňové oslávy 200. výročia od narodenia M. 
M.Hodžu. Pre filatelistov najzaujímavejší 
bude prvý deň a  to štvrtok 22. septembra 
2011 s nasledovným programom: 
miesto: Liptovský Mikuláš
22. september 2011 (štvrtok)
10.00 - SLUŽBY BOŽIE - evanjelický kostol 

Lipt.Mikuláš, Tranovského ulica
11.00 - INAUGURÁCIA POŠTOVEJ 

ZNÁMKY M. M. HODŽU - evanjelický 
kostol

12.00 - VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI mesta 
Liptovský Mikuláš na poštových znám-

kach. Vernisáž výstavy k  inaugurácii 
poštovej známky. Stará evanjelická fara 
pri kostole.

12.30  - SPOLOČNÉ SPOMIENKOVÉ 
STRETNUTIE pri hrobe. Vrbický cinto-
rín v Liptovskom Mikuláši.

12.30 - 13.30 - AUTOGRAMIÁDA autora 
poštovej známky Ivana Schurmanna 
akad. maliara a rytca Rudolfa Cigánika, 
akad.maliara, Mgr.  Kataríny Verešovej 
autorky príležitostnej pečiatky a pamät-
ného listu, Ing.  Antona Lucinkiewicza 
autora návrhu prítlače na PL.

17.00 - HODŽOVI Z  ÚCTY - Hudobno-
-poetické pásmo študentov Evanjelickej 
spojenej školy- Evanjelického gymnázia 
Juraja Tranovského a  Gymnázia M. M. 

SlOVENSká ZNámkA
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Hodžu  v  Lipt.Mikuláši Dom kultúry 
v Liptovskom Mikuláši.

9.00 - 17.00 - otvorená poštová priehradka 
(poštová známka M. M. Hodžu, FDC, 
príležitostná pečiatka k  inaugurácii + 
PL s  prítlačou, pamätný list). Okrem 
spomínaných materiálov Slovenská poš-
ta bude predávať svoje produkty.

Michal Miloslav Hodža narodil sa 
22.9.1811 v  Rakši /okres Turčianske Tepli-
ce/, zomrel 26. marca 1870 v Tešíne, jeho po-
zostatky boli prevezené v roku 1922 do Lipt.
Mikuláša, kde je na Vrbickom cintoríne po-
chovaný. Väčšinu svojho života strávil ako 

evanjelický farár v  Liptovskom Mikuláši 
/1837-1866/. Patril k popredným slovenským 
kultúrnym a politickým predstaviteľom 30. 
- 60. rokov 19. storočia. Podieľal sa na  za-
ložení Tatrína /1844/, prvého celonárod-
ného spolku, ktorého bol predsedom spolu 
s Ľ. Štúrom a M. M. Hurbanom stál v  čele 
slovenskej revolúcie v  rokoch 1848 - 1849. 
Na  jeho fare sa v  máji 1848 zišlo národné 
zhromaždenie, ktoré sformulovalo Žiadosti 
slovenského národa. Bol predsedom SNR 
a zakladajúcim členom Matice slovenskej.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Organizačný výbor osláv

Jozef Oško

Otvorenie Galérie Františka Horniaka

V  sobotu 18. júna 2011 bola ŽIKAVA, 
sympatická obec neďaleko Topoľčia-

nok takmer hore nohami. Prečo? Už od rána 
sa začali prípravy pred zrenovovaným Do-
mom Kultúry na prijatie hostí (nielen z rôz-
nych kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia), 
ale tiež pre kultúrne vystúpenia domácich. 
Vonku improvizovaný amfiteáter, vo vnút-
ri slávnostne prestreté stoly, poštová prie-
hradka s dvoma príležitostnými pečiatkami, 
bohatým sortimentom známok i  ďalšieho 
filatelistického tovaru a na poschodí ešte no-
votou voňajúca galéria Františka Horniaka. 

Krátko popoludní sa stred obce zaplnil 
autami rôznych značiek, aj ŠPZ-tiek. Len 
čo prišiel autobus s členmi Klubu Fera Hor-
niaka, všetko sa “rozbehlo”. Poštová prieh-
radka “praskala vo švíkoch”, ale nedočkaví 
filatelisti, “lovci príležitostných pečiatok” 
sa museli umravniť, aby nerušili začiatok 
slávnosti a  pripravené kultúrne poduja-
tie. Najskôr začal oficiálny prejav starostky 
obce pani Heleny Kúsekovej pri príležitosti 
znovuotvorenia rekonštruovaného Domu 
kultúry a  slávnostného otvorenia Galé-
rie Františka Horniaka. Nasledovala 
séria kultúrnych predstavení, v  ktorých 

účinkovali všetky generácie – od  tých 
najmenších a najmladších až po tých sivov-
lasých. Na  záver kultúrneho program 
boli prítomní pozvaní do  Domu kultúry 
na  slávnostné vyhlásenie verejnej Ankety 
o  najkrajšiu slovenskú poštovú známku 
roku 2010 a  otvorenie Galérie Františka 
Horniaka.

Prečo všetka tá paráda, prečo hostia 
z  celej vlasti, aj Čiech? Usilovný rodák zo 
Žikavy, domácimi, európskymi i  svetový-
mi oceneniami ovenčený uznávaný rytec 
oslavoval paťdesiatpäťku a my sme mu prišli 
zablahoželať a  vyjadriť aj obdiv výsledkom 
jeho práce.

V  ten deň bolo v  Žikave aj slávnostné 
vyhlásenie výsledkov verejnej Ankety 
o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, FDC 
a príležitostnú poštovú pečiatku roka 2010. 
A opäť to bol deň žatvy a uznania pre Fer-
ka Horniaka. Lebo jedna zo známok, ktorú 
ryl bola vyhlásená za  najkrajšiu známku 
roka 2010. Po  vyhlásení výsledkov Ankety 
sa prúd návštevníkov, hostí rozčlenil. Jedni 
sa ponáhľali ku poštovej priehradke kúpiť si 
práve vyhlásenú najkrajšiu známku za  rok 
2010 a opečiatkovať korešpondenciu jednou 
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z  dvoch príležitostných pečiatok, ktoré 
používala príležitostná poštová priehradka 
Slovenskej pošty, a.s. Ďalší návštevníci sa 
pobrali obdivovať práve otvorenú Galériu, 
ale do  nej sa predierali popri stoloch, kto-
ré lákali pečenými, varenými, kvasenými 
i  destilovanými špecialitami a  pomáhali 
ľuďom rozväzovať jazyky a v družnej debate 
posudzovať práce jubilanta.

A  čo jubilant? Po  množstve gratulácií 
bol zas obklopený kamerami, fotografmi, 
redaktormi a  keď si už chcel vydýchnuť, 
nedali mu pokoj filatelisti. Najskôr si musel 

trochu „pocvičiť“ - neobišla ho autogramiá-
da. Veď akoby sa mohol filatelista vrátiť do-
mov z  takej slávnosti bez vzácneho úlovku 
– najkrajšej známky, príležitostnej poštovej 
pečiatky a to všetko ozdobené autogramom 
od autora – rytca známky a zároveň aj auto-
ra príležitostnej pečiatky?

Hoci nálada medzi účastníkmi slávnosti 
bola výborná, muzikanti vyhrávali, spievalo 
sa i  tancovalo, viacerí členovia Klubu Fera 
Horniaka boli netrpezliví. Sem-tam ešte 
zobli nejaké dobroty zo stola, alebo hasili 
smäd niektorým z  ponúkaných mokov, ale 
už striehli, aby neprepásli očakávaný mo-
ment. Rozchýrilo sa totiž, že jubilant nás 
pozve prezrieť si „jeho kráľovstvo“ – ateliér, 
v ktorom sa nie len pohľadmi, ale aj „ruko-
lapne“ zoznámime s miestom, kde a ako sa 
rodí zúbkovaná krása. 

S  vďakou a  opätovaním vinšov sme sa 
lúčili s Majstrom a domov odchádzali nie len 
plní krásnych dojmov a v taškách s peknými 
filatelistickými materiálmi, ale aj nedočkaví 
na splnenie vidiny – prisľúbeného stretnutia 
„do roka a do dňa na Žikave“. 

MVDr. Milan Šajgalík

MS 2011 v hokeji 
- prehry nielen na ľade

Pri príležitosti otvorenia MS v hokeji do-
volil som si odoslať na poš tu Bratislava 1 

sadu 17 ks listových zásielok so žiadosťou 
o  ich opečiat kovanie a  nasledovné odosla-
nie adresátom. Dve zásielky 2. triedy boli 
sme rované do  Trenčína ako zapísané, vy-
plnené podacie lístky som priložil. Známka 
za 0,10€ na doplnenie výplatného na 1€ bola 
u  každej dolepená na  zadnej strane obálky 
s poznámkou v pravom dolnom rohu na ad-
resnej stra ne. U  zvyšných 15 ks zásielok sa 
jednalo o listy 1. triedy pre zahraničie s vy-
lepenými modrými nálepkami.

Napriek tomu, že pri podaji pošta ope-
čiatkovala u R-zásielok aj dolepované znám-
ky, neadjustovala ich ako zapísané, nepri-
pojila na ne R-nálep ku a údaj „doporučene“ 
na  adresnej strane prečiarkala prepisovač-
kou. Tak to upravené odošli ako obyčajné.

Všetky celistvosti boli opečiatkované prí-
ležitostnou pečiatkou s rozlišovacím číslom 
2 a  dátumom podania 29. 5. cez výlepené 
známky, do ľavej časti obálky bol pripojený 
kontrolný odtlačok tej istej pečiatky a odtla-
čok kašetu k MS. Je nepochopiteľné, aký má 
zmysel odtlačok totožnej pečiatky, tentokrát 
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s kontrolným číslom 3. Takto „vyšperkova-
né“ celistvosti neboli však odoslané adresá-
tom. Nedovolenou manipuláciou sa dostali 
na poštu Bra tislava 3 a až po šiestich dňoch 
boli 4. 5. opečiatkované strojovou pečiat kou 
830  00 Bratislava 3 cez hornú časť príleži-
tostných hokejových známok, čím bola ska-
za všetkých zásielok dovŕšená. To nikomu 
na pošte nevadilo, že sa jedná o zásielky 1. 
triedy? Podobným konaním znemožnil nie-

kto propagáciu ojedinelej udalosti - majs-
trovstiev sveta v hokeji na Slovensku.

Ing. Ivan Kubela
poznámka: Na písomnú reklamáciu au-

tora článku reagovala Slovenská pošta, a.s.. 
Vo svojej odpovedi sa pokúsila vysvetliť si-
tuáciu, za ktorej k takémuto vybaveniu poš-
tovej zásielky mohlo dôjsť a ospravedlnila sa 
za  chybné opečiatkovanie zásielok výplat-
ným strojom na Pošte Bratislava 3.

Na  poľské pomery malé mesto Glogow 
(70 000 obyv.) s bohatou históriou, uspo-

riadalo už tretí rok v rade filatelistickú výstavu 
(2. – 4. júna 2011), na ktorú pozvalo všetkých 
svojich susedov, teda aj vystavovateľov ZSF. 
Osvedčený organizačný výbor na  čele s  ne-
únavným Adamom Kestoviczom zorganizo-
val výstavu II. stupňa na veľmi slušnej úrovni. 
V ôsmich súťažných triedach bolo 79 exponá-
tov na  vyše 300 výstavných plochách. Osem 
zúčastnených krajín vrátane usporiadateľa 
malo na výstave rôzne zastúpenie, pričom do-
minantné mala krajina usporiadateľa.

V triede tradičnej filatelie bolo 10 exponá-
tov (ZSF 1, SČF 4*), v PH 14 (3/2), 1 exponát 
celín a 3 exponáty aerofilatelie (1/0). Najviac, 
19 bolo tematických exponátov (1/0), kde Česi 
absentovali. Mládežníckych bolo 10 (0/1), kde 
sme absentovali zase my, a jediný český zabo-
doval na  PZ. V  triede JRE bolo exponátov 5 

Naši na výstave Glogow 2011
(0/1), kde exponát V. Münzbergera o najstar-
ších perfínoch na  rakúskych známkach bol 
najlepší v triede (PZ/80 b.). V triede literatúry, 
ktorú sme neobsadili, najvyššie ocenenie zís-
kali exponáty SČF (2 x Z) za katalógy známok 
Česko-Slovenska a ČR. Súťažných exponátov 

Oficiálne otvorenie výstavy Glogow 
2011 za účasti predsedu ZSF Miroslava 
Ňaršíka
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členov ZSF bolo 6, čím sme sa zaradili na  4 
miesto zo zúčastnených krajín, za Poľsko, Čes-
ko a Litvu.

Veľkú cenu výstavy 11 členná porota, ktorej 
predsedal Andrzej Skorek, udelila nemeckému 
exponátu Otta Gieselbrechta „Poľské poštové 
známky 1944 – 1947“, ktorý získal bezkoku-
renčných 94 bodov a  VZ. V  tradičnej triede 
sa umiestnil dobre aj exponát J. Píšu, ktorý 
za  exponát perfinov na  česko-slovenských 
známkach získal 77 bodov a PZ. V triede PH 
boli udelené 4 zlaté medaile. Najviac bodov 
(89) získal exponát Ryszarda Zienkiewicza 
„Poštové známky Starogradu do r. 1920“. Náš 
Ladislav Fekete za exponát s  tematickým ná-
zvom (!) „Na  modrých vlnách“ dosiahol 85 
bodov a  Z. V  tejto triede sme mali ešte dva 
exponáty. František Divok za  perspektívny 
exponát „Poštovníctvo na Spiši“ získal 80 bo-
dov a VPZ a V. Mrva za „Poštovníctvo okresu 
Galanta“ 67 bodov a S. Ladislav Fekete v triede 
aerofilatelie dominoval! za  exponát, ktorého 
názov tiež hovoril o niečom inom (!)* „Medzi 
nebom a zemou“ získal 86 bodov a Z a získal 
cenu za víťazstvo v triede. V najpočetnejšej ná-
metovej triede boli udelené 4 medaily Z a 3 PZ. 
Cenu triedy za 88 bodov získal domáci expo-
nát Henryka Poleča o ľahkej atletike. Exponát 
nášho O. Pisztona „Kôň v ozbrojených silách“ 
získal za 66 bodov S a podľa mňa mal na viac. 
Veľmi pekné a dobré exponáty sa vyskytova-
li aj v triede mládeže, kde boli udelené 3 PZ, 

pričom s  najväčším počtom 77 bodov triedu 
mládeže „vyhral“ exponát „História pošty 
Varšava do r. 1945“ A. Warszavského (..aká to 
symbolika?). V nesúťažných triedach, kde som 
v  kategórii porotcov vystavoval aj ja (A. U.) 
v OC exponát Mlyny, bolo spolu 6 exponátov, 
vrátane exponátu L. Brendla z ČR.

Bilancia výsledkov členov ZSF (2 x Z, 1 x 
VPZ, 1 x PZ a 2 x S) nie je zlá. Čo sa na ex-
ponátoch porotcom páčilo a  čo nie, nájdu 
na hodnotiacich listoch vzadu. Myslím si, že sú 
to upozornenia na chyby či rady vecné, nie úče-
lové. Treba sa nad nimi zamyslieť a doporuče-
nia pretransponovať do exponátov. Niekde sú 
to maličkosti (názov!, úprava, adjustácia), inde 
zásadnejšie veci ako plán a jeho sledovanie, ta-
rify a tarifné obdobia, u námetových exponá-
tov zase poznanie problematiky zvolenej témy. 
Pre objektívnosť tejto informácie musím pove-
dať, že predseda poroty ma tentokrát na moje 
prekvapenie zaradil do skupiny pre exponáty 
PH. Neprotestoval som, lebo videl som, že jej 
vedúcim je Ryszard Gottlieb, ktorého som 
spoznal na Glogowe 2010 a tiež preto, že v tejto 
triede sme mali polovicu slovenských exponá-
tov. O ostatných aspektoch výstavy v Glogowe 
určite bude informovať národný komisár, ale-
bo čestný hosť výstavy, predseda ZSF. Žiada 
sa mi iba dodať, alebo vyzvať našich členov: 
„Vystavujte, vystavujte, vystavujte! Čas Vám 
ukáže, že Vaše rozhodnutie bolo správne.“

A. Urminský

Pohľad na výstavné priestory Práca výstavnej poroty
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Dňa 17. 6. 2011 sa uskutočnila v  prie-
hradkovej hale Pošty Košice 1 na Poš-

tovej ulici 20 vernisáž filatelistickej výstavy 
k  Svetovému roku veterinárskej medicíny 
2011. Výstavu usporiadali Zväz slovenských 
filatelistov, Mesto Košice, Košický samo-
správny kraj, Komora veterinárnych lekárov 
SR a Oblastné riaditeľstvo pôšt Košice a  jej 
organizátormi boli Klub filatelistov 54 – 01 
Košice a Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach. 

Vernisáže výstavy sa zúčastnil 
prof.  MVDr.  Emil Pilipčinec, PhD., rektor 
UVLF v Košiciach, Dušan Evinic, podpred-
seda ZSF, Mgr.  Otto Brixi, z  úradu primá-
tora mesta Košice, Imrich Fülöp, z  úradu 
predsedu KSK, Tóth Csaba Kornél, predseda 
MABEOSZ z Maďarska, prof. MVDr.  Jaro-
slav Legáth, CSc., prorektor UVLF v  Koši-
ciach, doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., pro-
rektor UVLF v  Košiciach, Anton Švajlen, 
predseda Olympijského klubu v  Košiciach, 
Viliam Zajac za  Oblastné riaditeľstvo pôšt 
Košice a členovia Organizačného výboru I. 
námetovej výstavy HIPOFILA ´74 v  Koši-
ciach. Ďalej na  vernisáži bolo prítomných 
niekoľko desiatok pracovníkov z  UVLF 
v Košiciach, členov klubov košických filate-
listov, vystavovateľov a občanov prítomných 
v priehradkovej hale Pošty Košice 1.

Slávnostný príhovor predniesol rektor 
UVLF v Košiciach s poukázaním na význam 
Svetového roka veterinárskej medicíny 2011, 
ktorý bol vyhlásený na počesť 250. výročia 
založenia prvej veterinárskej školy v  roku 
1761 vo francúzskom Lyone. Cieľom podu-
jatí poriadaných v  tomto svetovom roku 
Vet2011 je zvýšenie povedomia verejnosti 
o význame a zodpovednosti profesie veteri-
nárneho lekára v službách ľudskej populácie 

Výstava k Svetovému roku 
veterinárskej medicíny Košice Vet2011

už 250 rokov tým, že moderní veterinárni 
lekári neliečia len zvieratá, ale starajú sa aj 
o verejné zdravie a majú zodpovednú úlohu 
v  ochrane životného prostredia - environ-
mentu. Vyjadruje to aj motto tohto jubilej-
ného roka: „Veterinárny lekár pre zdravie, 
veterinárny lekár pre potraviny a veterinár-
ny lekár pre planétu!“ Pán rektor pozitívne 
hodnotil veľmi dobrú spoluprácu univerzity 
s  košickými filatelistami. Poukázal na  výz-
namnejšie spoločné podujatia od roku 1974 
do súčasnosti a na záver svojho vystúpenia 
vysoko ocenil aktivitu nestora košických 
filatelistov MVDr.  Alexandra Bárda, CSc., 
udelením zlatej medaily za jeho celoživotné 
dielo a rovnakou medailou ocenil aj tvorivú 
a organizátorskú aktivitu prof. MVDr.  Im-
richa Maračeka, DrSc. v profesijnej a filate-
listickej integračnej činnosti. Za filatelistov 
vystúpil s  pozdravným príhovorom pán 
podpredseda ZSF D. Evinic. Pozdravný 
príhovor povedal aj predseda MABEOS-
-u s  poukázaním na  nádej na  nadviazanie 
spolupráce z  minulosti medzi filatelistami 
z Košíc, Egeru a Miškolca.

Následne si hostia a  účastníci prezreli 
výstavné exponáty podľa sprievodného slo-
va doktora Bárda. Na prvej čelnej ploche je 
vystavený tlačový list francúzskej známky 
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znázorňujúcej zakladateľa lyonskej vete-
rinárnej školy Claude Bourgelata, obálky 
prvého dňa (FDC) s podobizňou zakladateľa 
školy nielen v Lyone, ale v roku 1765 aj v Al-
forte neďaleko Paríža. Druhá čelná plocha je 
venovaná dokumentom o  založení Vysokej 
školy veterinárskej a  terajšej Univerzite ve-
terinárskeho lekárstva v Košiciach a jej čel-
ným predstaviteľom od  vzniku po  dnešok. 
Na ďalších 10 plochách sú vystavené ukážky 
z výstavných exponátov:

Bárd A.: Z  našej spolupráce; Bárd A.: 
Výz namné osobnosti lekárskych a  veteri-
nárskych vied; Maraček I.: Biotechnológia – 
vo veterinárskom školstve, výskume, vývoji, 
inovácii a praxi; Molnár J.: Psy – na analó-
gových pohľadniciach; Evinic D.: Dobytčie 
pasy; Kostecká Z.: Poznávaj a  ochraňuj! 

Labancová H.: Pohyb koní; Kostecká Z.: 
Ekologická existencia; Kostecký M.: Spo-
ločník a  pomocník človeka. Na  ostatnej 
ploche sú dokumenty o  spolupráci Olym-
pijského klubu v  Košiciach a  Klubu filate-
listov 54-01 Košice. Gestorom výstavy bol 
prof.  MVDr.  Jaroslav Legáth, CSc. a  pred-
sedom organizačného výboru výstavy bol 
prof.  MVDr.  I. Maraček, DrSc., ktorý mo-
deroval program vernisáže. Organizačný 
výbor výstavy vydal za  finančnej podpory 
UVLF v  Košiciach Katalóg výstavy, prítlač 
na  poštovej obálke. Bola zhotovená príle-
žitostná poštová pečiatka, ktorú používala 
Poš ta Košice 1 a kašetová pečiatka používa-
ná podateľňou UVLF Košice.

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.,
tajomníčka OV výstavy

Organizačný výbor súťažných filatelistic-
kých výstav 2. a 3. stupňa NITRA 2011 

predĺžil možnosť zaslania prihlášok do 31. au-
gusta 2011. Výstava sa uskutoční v Dome Ma-
tice slovenskej v Nitre v stanovenom termíne 

NITRA 2011
z dôvodu nepripravenosti priestorov v ktorých 
sa predpokladalo uskutočniť výstavu. Všetky 
informácie a  prihlášky nájdete na  webovej 
stránke ZSF. Ďakujeme za porozumenie.

Organizačný výbor

Zväz slovenských filatelistov, Mesto Pieš-
ťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany 

Vás pozývajú na  XXVIII. Dni filatelie Slo-
venska 2011 ktoré sa pod záštitou Slovenskej 
pošty, a.s., uskutočnia v Galérii a kine Fon-
tána v piešťanoch, Beethovenova 1 v dňoch 
3. a  4. septembra 2011. Odborný program 
bude zameraný na 4 oblasti poštovej histó-
rie, ďalej na poľnú poštu Slovenskej armády, 
tradičnú filateliu ale aj tvorbu a vystavova-
nie jednorámových exponátov. Na  progra-
me sa podieľajú filatelisti z viacerých klubov. 

V  rámci sprievodného programu budú 
vystavené nesúťažné námetové exponáty 

XXVIII. Dni filatelie Slovenska 2011 
Piešťany 3. - 4. 9. 2011

a ukážky z úspešných súťažných exponátov 
členov KF 52-01 Piešťany. Vďaka Sloven-
skej pošte, Pofisu a Poštovému múzeu budú 
na akcii prezentované tiež originály výtvar-
ných návrhov emisie poštovej známky „400. 
výročie Žilinskej synody“, ktorá v apríli 2011 
získala ocenenie Najkrajšia rytá známka 
Európy na Grand prix de ľ art Philatelique 
v Bruseli. 

Program XXVIII. Dni filatelie Sloven-
ska 2011:

1. deň 
8.00 – 9.00 Príchod a privítanie účastníkov 

a hostí,
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9.00 – 9.30 Príhovory hostí,
9.30 – 12.00 Odborný program, prednášky,

12.00 – 14.00 Prestávka
14.00 – 17.00 Rokovanie odborných komisií 

ZSF podľa vlastného programu
Prehliadka výstavy, návšteva Balneolo-

gického múzea, mesta.
V čase od 9.00 do 15.00 bude k dispozícii 

poštová priehradka pošty Piešťany 1 a príle-
žitostná pečiatka k DFS.

2. deň 
V  priestoroch foyae kina Fontána bude 

prebiehať výmená burza filatelistického, nu-
mizmatického a filokartistického materiálu 
v  čase od  7.00 do  12.00 hod. Vstup a  stoly 
zdarma, podľa príchodu účastníkov.

Počas programu bude k  dispozícii 
občerst venie. Stravu organizátori nezabez-
pečujú.

Ubytovanie na  základe predbežnej po-
žiadavky. Informácie po  ich doplnení budú 
na  internete www.zsf.chtf.stuba.sk a  www.
postoveznamky.sk alebo u organizátorov.

Kontakt na organizátorov: predseda klubu 
milan.vanco@centrum.sk, tel. 033/7628472, 
0910/675912

alexurminský@gmail.com, 0903/406500
Galéria Fontána p. Martin Valo 033/771 

8992, info@martinvalo.sk
Prihláška na  DFS 2011 Piešťany (nepo-

vinná)
prihlasujem sa na DFS 2011 v piešťanoch 
v dňoch 3. a 4. septembra:
Mám záujem o  nasledovné služby – infor-
mácie:
Nocľah:...................... do ceny............................

Obed, večera:.......................................................

Vydaný BULLETIN bol rozchytaný ako 
prvý a  z  toho vyplýva, že je záujem 

o  vzdelávanie v  kratšej podobe a  odbornej 
polohe s  kvalifiko vaným výkladom a  pre-
mietnutím materiálu, ako to bolo v prípade 
prednášky Vojtecha Jankoviča s témou „Vy-
užitie filatelistických znalostí v námetovom 
exponáte“. Jednoznačne bolo vidieť záujem 
prí tomných aktívnych členov vystavujúcich 
svoje témy, ale aj nových členov. Tento záu-
jem bol badateľný okrem iných najmä v prí-
pade primátora mesta prítomného počas 
temer celej prednášky hoci mal byť už inde.

V BULLETINE je cenné, že tiež zasiahol 
článkami do  problematiky mladých a  mlá-
deže v prednáškach Mgr. Veroniky Kopečnej 
(mar ketingovej špecialistke POFIS) v  téme 
„Aktivity Poštovej filatelistickej služby pri 

Čo to o dňoch filatelie
Mgr. Viliam Weiss

pokračovanie

rozvoji mládežníckej filatelie“, ako aj v člán-
ku Mgr. Moniky Poliakovej (kurátorky zbie-
rok rytých pomôcok) v Poštovom múzeu SP, 
a.s., či v článku Dr. Jozefa Ošku „Ako ďalej 
s mládežníckou filateliou?“. Taktiež hodnot-
né je na záver uverejnené memorandum ako 
história a výzva do budúcnosti podľa pred-
sedu klubu v Ružomberku. Všetko čo je dob-
ré, sa dá povedať aj krátko a výstižne. Tak sa 
v BULETÍNE prihovorili primátor Ružom-
berku Ing. Michal Slašťan, Ing. Juraj Blanár 
- predseda ŽSK, Miroslav Ňaršík - predseda 
ZSF, PaedDr.  Anna Paráková - prednostka 
obvodného úradu Ružomberok ako aj pred-
seda OV Mgr. V. Weiss.

Poďakovanie za zostavenie a spracovanie 
patrí Ing.  Jozefovi Hýrošovi pôvodne čle-
novi KF Ružomberok, ktorý sa sám dobro-
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voľne podujal spracovať BULLETIN, ako aj 
spracovával už publikácie z  predchádzajú-
cich podujatí pre KF.

Pretože mnoho filatelistov Bulletin ne-
videlo pre neúčasť z rôz nych, najmä finanč-
ných dôvodov, uvádzam názvy inštitúcií 
a  mená sú kromných osôb sponzorujúcich 
podujatie rôznou (vecnou, materiálnou ale-
bo finančnou pomocou), napriek zhoršujú-
cim sa finančných pomerom na  Slovensku. 
Sú to: mesto Ružomberok, Žilinský samo-
správny kraj, Ministerstvo dopravy pôšt 
a telekomunikácií SR, odbor Pošty, Zväz slo-
venských filatelistov Bratislava a Združenie 
KP SS Žilina, Slovenská pošta, a.s., Mondi 
SCP, a.s. Ružomberok, Vodárenská spol. a.s., 
Mestské lesy a.s., Technické služby a.s., Tla-
čiareň COPY J. Klochán, ŠÚV Ružomberok, 
VOMAL, Jaroslav Vosmek, autori článkov 
a Ing. J. Hýroš.

OV XXVII. DFS všestranne propagoval 
celoslovenské podujatie. Smerom k  filate-
listom zaslal znenie pozvánky XXVII. Dni 
filatelie Slovenska v Ružomberku s požiadav-
kou o zaslanie prihlášky do 30.5.2010 na ad-
resu K. Štekra, do  redakcie prostredníctvom 
sekretariátu ZSF. Po zvánka bola uverejnená 
v Spravodajcovi číslo 1/2010 na str. 19. Dôvo-
dom bolo, že sa Spravodajca vydáva v cca 450 
exemplároch nielen rôznym inšti túciám, ale 
najmä klubom filatelistov na Slovensku. Ďalej 
OV žiadal aj o zaradenie správy o konaní Dní 
na internetovú stránku ZSF. Zvlášť zasielal po-
zvánky filatelistom, organizáciám fi latelistov 
s  pozývaním aj predsedov a  zástupcov Slo-
venskej filatelis tickej akadémie na Slovensku. 
Súčasne predseda OV požiadal ZSF Bratisla-
va aj o  zabez pečenie účasti z  Čiech, čo bolo 
prisľúbené. Je na škodu, že sa do Spravodajcu 
číslo 2/2010 ne dostala správa opakovaním 
časti pôvodnej pozvánky, aby ľudia nezabudli. 
Cieľom bolo aby sa XXVII. DNI FILATELIE 
SLOVENSKA zúčastnili najmä členovia klu-
bov filatelistov z celého Slovenska.

Celkove po  týchto opatreniach nasledo-
vali konzultácie s médiami najmä na regio-
nálnej úrovni. Zástupcom boli odovzdané 
pozvánky v prvej verzii a na základe nových 
informácií následne spresnené. Menovite 
z  Ružomberka to boli Ružomberský Hlas 
a  Mestská televízia, ako Hlas aj Spoločník 
ako dvojtýždenník. Z  uvedených reagovali 
pred akciou článkom „Dni filatelie v  Ru-
žomberku“ dňa 16. septembra 2010 ako in-
formácia ku všetkým otázkam podujatia. 
Dňa 30. septembra 2010 taktiež Spoločník 
celostranovým článkom s  fotografiami 
z podujatia. Mestská televízia v deň 25. sep-
tembra v  rámci priebehu konania nahrala 
roz-hovor s  predsedom Organizačného vý-
boru XXVII. DFS Mgr. Viliamom Weissom. 
Tento rozhovor bol zverejnený v rámci správ 
v dňoch pondelok až nedeľa 2 až 3 krát den-
ne a  to od  27. septembra do  30. septembra 
a  od  1. októbra do  3. októbra 2010 v  čase 
od 16.00 a 18.00 hodiny. Ďalšie médiá nerea-
govali tak ako by sa žiadalo (vládol už pred-
volebný ruch).

Z hostí nám bolo príjemné privítať pred-
sedu Slovenskej filatelistickej akadémie Mi-
chala Kiššimona, ktorý sa živo dňa 25.sep-
tembra zaujímal o  priebeh a  prednášky 
s diskusiou. Pritom z tejto organizácie bolo 
prítomných 14 až 16 členov a mnohí z nich 
boli členmi klubov filatelistov vystavovate-
ľov a zberateľov.

Deň 24. septembra bol venovaný mládeži 
a  záujemcom o  ocenenie súťažiacich žiakov 
a  žiačky. Bolo ich 37 prítomných z  kruhu 
ŠÚV Ružomberok za  účasti predsedu OV, 
podpredsedníčky OV a  koordinátorky pri 
zabezpečovaní spolupráce a úloh medzi MsÚ 
Ružomberok a organizačným výborom XX-
VII. DFS, ktorá po úvodnom privítaní riadi-
teľkou, zhodnotila aj slovne s poklonou pri-
pravené práce v rámci vyvrcholenia výstavy 
a  súčasne odovzdala ceny prítomným víťa-
zom. Za OV to bolo celkom 5 členov a uči-
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Bola to explózia, keď 21. júna 1886 sa 
na  území Slovenska, v  jediný deň 

otvorilo 17 nových poštových úradov. 
V tomto roku si niektoré pošty na jednom 
mieste pripomenuli 125. výročie založe-
nia. Vlastne, spomenulo sa všetkých 17 
poštových úradov, avšak výstavka sa za-
merala na tri pošty: Plevník (dnes Plevník 
- Drieňové), Blatnicu (dnes Blatnica pri 
Martine) a Považské Podhradie (dnes Po-
važská Bystrica 4).

Spomienkové podujatie sa konalo 
v  Dome kultúry v  Plevníku - Drieňo vom, 
kde organizátori, Miestny odbor Matice 
slovenskej a  Filatelisticko-poštové múze-
um (súkromné) spolu s obcou pripravili pre 
početných hostí zaujímavý program. Vyko-

Jubileum 18. pôšt
nala sa rekonštrukcia dňa 21.6.1886. Bube-
ník (s dobovým bubníkom !) vyhlásil, že sa 
otvára poštový úrad v panskom dome Zen-
talovcov. Po vybubnovaní a vyhlásení vte-
dajším dialektom, z diaľky trubkou zaznel 
signál postilióna „príchod pošty“. Postilión 
podal poštmajstrovi hlásenie o  meškaní, 
pretože v rámci šetrenia kolomažou sa za-
dreli osky na dostavníku. Nasledoval ďalší 
program, medzi ním báseň Andreja Plávku 
Stretnutie so starým poštárom. Prednášku 
približujúcu dobu poslednej štvrtiny 19. 
storočia a následné roky mal Dr. Otto Gáťa, 
ktorý pre zmenu použil trubku vlakvedúce-
ho na odchod vlakovej súpravy s poštovým 
vozňom vlakovej pošty, ktorá vystriedala 
dostavníky.

teľský zbor 5 spolu s riaditeľkou. Celkom sa 
na tomto akte zúčastnilo 47 osôb.

Po  tomto akte bola realizovaná vernisáž 
výstavy v galérii ŠÚV s prehliadkou prác žia-
kov a členov klubu filatelistov Ružomberok.

Následne podľa plánu sa realizovala be-
seda so žiakmi s väčšiny tried spolu s časťou 
profesorského zboru. Bolo to asi 55 prítom-
ných. Medzi touto tvorivou skupinou besedu 
za  Slovenskú poštu, a.s. POFIS s  odbornými 
znalosťami a  skúsenosťami viedol jej vedúci 
a súčasne vedúci Poštového múzea Mgr. Mar-
tin Vančo, PhD., ktorý tiež zabezpečuje jeho 
chodu a  pôsobenie najmä medzi mládežou 
v Banskej Bystrici na Generálnom riaditeľstve. 
Dochádza tam jedenkrát týždenne za účelom 
riešenia chodu múzea a  tvorivých grafic-
kých činností známkovej tvorbe. Súčasne je 
predsedom komisie na  navrhovanie známok 
do emisného plánu pre jednotlivé roky.

Mgr. Martin Vančo, PhD., premietaním 
za pomoci diaprojektora úvodom poukázal 
na  celý kolobeh pri tvorbe známky a  rôz-

nych iných produktov známkovej tvorby, 
celinových obálok a tlačových listov (znám-
ky s  personalizovanými kupónmi). Beseda 
v podobe prednášky s ukážkami v prednáš-
kovej aule bola pre žiakov zaujímavá a prí-
nosná pre rozšírenie ich vedomosti. Pouká-
zala na  to aj samotná diskusia do ktorej sa 
zapojili aj učitelia ŠÚV v Ružomberku. Tým 
sa dá konštatovať splnenie zámeru s výsled-
kom, zvýšenia záujmu o  tvorbu už rámci 
školy. Počet prítomných žiakov sa tesne pred 
skončením znižoval z  dôvodu že v  piatok 
24.9. už žiaci cestovali domov k rodičom.

Dňa 25. septembra 2010 od ranných hodín 
prichádzali členovia klubov, filatelisti, hostia 
ako aj domáci členovia KF a zástupcovia POFI-
Su Bratislava. Taktiež s rodičmi prišla Alenka 
Kánová na vozíčku, aby splnila sľub podpiso-
vania sa na požiadanie v rámci autogramiády. 
Sama si priniesla materiály z  jej športových 
ciest ako aj poštové materiály. Predseda OV jej 
venoval TL obe varianty s jej fotografiou.

pokračovanie v budúcom čísle
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Originálnym spôsobom riešená 
výstavka na  12 paneloch priblí-
žila históriu pôšt v  Plevníku, 
v  Blatnici a  v  Považskom 
Podhradí. Z  každej obce sa 
okrem listov so všetkými pe-
čiatkami od  prvých a  budov 
zvýraznila jedna osobnosť. 
Z  Blatnice to bola prvá pošt-
majsterka Izabela Textorisová, 
významná botanička, z  Plevníka rea-
listický spisovateľ Peter Jilemnický, ktorý 
z Kostolca, kde žil a učil, chodil pre poštu 
do Plevníka a v Považskom Podhradí to bol 
vtedajší štátny tajomník ministerstva verej-
ných prác a dopravy uhorskej vlády Gabriel 
Baroš, ktorý tamojšiu poštu otváral.

Riaditeľka odboru pôšt Ministerstva 
dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja 
Ing.  Jarmila Brichtová pozdravila účast-

níkov podujatia. V  príhovore po-
ďakovala organizátorom za  pri-

pomínanie jubileí. V  závere 
príhovoru vykonala uvedenie 
publikácie Z  histórie pošty 
v  Plevníku, autora Dr.  Otta 
Gáťu. Okrem početných hostí 

poštárskeho stavu a  domácich, 
bolo prítomných pomerne dosť 

filatelistov, prakticky od  Martina 
po Trenčín. Používala sa príležitostná pe-

čiatka a personalizované známky. Vydarené 
podujatie vykonané s minimálnymi náklad-
mi (tvarohové koláče, moravské „bochte“ 
a zemiakové „podplamúšky“ napiekli mati-
čiarky), občerstvenie dodal sponzor a kape-
lu obec. Pospomínalo sa v úsmeve a prianí, 
aby v dobe neprajností, znevažovania a ag-
resie, bolo takých podujatí viac.

Stanislav Helmeš, predseda KF v Bytči

Je sobota 25. júna 2011. Východisková 
stanica: Obecný úrad v Závažnej Porube 

pri Liptovskom Mikuláši. 
Šiesty ročník našich výstupov na vrchy 

Slovenska je za nami. Aký bol a aké spo-
mienky pre účastníkov zanechal? Pri po-
hľade na internetový leták z jari t. r. ktorý 
vyzýval k účasti, až neuveriteľne presne bol 
splnený jeho časový a obsahový program. 
Zabudli sme však naplánovať počasie, kto-
ré nám každoročne vyšlo v ústrety a ono 
sa nám potvora chcelo za to pomstiť. Ob-
loha bola zatiahnutá ako opona a keď sme 
sa od hrobu básnika Milana Rúfusa poze-
rali na cieľový kopec, bol zahalený v obla-
ku. Trpezlivo sme odolávali hustnúcemu 
dažďu a  poznámku nevdojak vyslovenú 

Výstup na Poludnicu (1548 m) 
filatelisti zvládli...

či vôbec ideme hore, všetci prepočuli. Je-
denásť odhodlaných účastníkov (poniek-
torí v  plášťoch ako technici z  japonskej 
Fukušimy) sa dalo na „tŕnistú“ cestu kri-
volakým turistickým chodníkom po  žltej 
značke. Nielen jeho strmosť, ale aj klzkosť 
skál a  nadzemných koreňov skracovali 
dych účastníkom a  uberali silu. Nie však 
odhodlanie nevzdať sa, ísť ďalej. Postupne 
sa zástup účastníkov roztrhal na skupinky, 
či jednotlivcov, podľa kondície, veku ale aj 
vhodnej obuvi. Optimizmus organizáto-
ra akcie, že hore na  Poludnici bude svie-
tiť slnko, sa nakoniec potvrdil, aj keď iba 
striedavo. Prvé stretnutie bolo na Prednej 
poludnici, kde sme sa navzájom počkali, 
nasýtili z  batohov a  fotografovali. Vidieť 
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Významného okrúhleho 
životného jubilea sa toh-

to roku dožíva aj podpredseda 
ZSF pán Dušan Evinic. Narodil 
sa 20. mája 1946 v  Bzinciach 
pod Javorinou. Prvé kroky 
v slovenskej organizovanej fila-
telii vykonal až v Poprade, kde 
ho doviedlo jeho zamestnanie 
a  kde sa stal aj členom aktív-
neho klubu filatelistov Poprad. 

Okrúhle jubileum Dušana Evinica
Od  svojich zberateľských začiat-
kov svoje úsilie a voľný čas venuje 
poštovej histórii, ktorá si vyža-
duje náročné a  poctivé štúdium 
mnohých poštových materiálov, 
starých predpisov a  vyhlášok. 
Tak sa knižnice stávajú jeho 
druhým domovom. Naštudované 
poznatky si nikdy nenechával pre 
seba. Rád sa o ne podelil s ostat-
nými filatelistami, či už formou 

bolo doďaleka, nielen Liptovskú Maru. 
Strmý zráz z vyhliadkovej plošiny a pred-
stava náročnej cesty späť zvádzali k vtip-
ným poznámkam: Toto je skratka dolu? 
Rozprestrieme plášte a poletíme ako na ro-
gale? Ktorý plavecký štýl použiť, prsia či 
kraul? Medzitým prišli aj oneskorení pút-
nici, o ktorých sme mysleli že výstup vzda-
li a  odmenil ich potlesk ostatných. Krát-
ky odpočinok a to že sme boli opäť všetci 
spolu dodal silu k poslednej etape výstupu 
na vrchol Poludnice. Predtým však garant 
sprievodného programu akcie spamäti za-
recitoval báseň Poludnica, ktorú si účast-
níci v tichu a pokore vypočuli a odmenili 
recitátora vďakou. Hlasovaním sa tam tiež 

rozhodlo o tom, že z talónu neuskutočne-
ných výstupov bola pre rok 2012 vybraná 
Kráľova hoľa (1946 m). Akcia bude organi-
zovaná v septembri. Nasledovala konečná 
etapa výstupu, kde sa opäť fotografova-
lo, jedlo ba i nejaký ten kalíštek sa vypil. 
Urobili sme zápis do  vrcholovej knihy. 
Očividná bola radosť každého účastníka, 
že možno druhý či tretí najnáročnejší 
výstup s doterajších 6-tich zvládol, aj keď 
niektorí siahli až na  dno svojich síl, ba 
potrebovali aj pomoc iných. Z  tohto po-
hľadu si mimoriadnu vďaku za  obetavosť 
zaslúžia filatelisti zo Spiša. Za sprievodný 
program výstupu (Rodný dom Milana Rú-
fusa s lektorkou, položenie kytice na jeho 
hrob, recitáciu básne) a všestrannú ochotu 
a pomoc patrí srdečná vďaka Katinovcom. 
Spoločným obedom v miestnej reštaurácii, 
kde bol veľmi dobrý výber jedál sa účastní-
ci rozlúčili a vydali cestou k domovu, či už 
autami alebo verejnou dopravou. Predtým 
ešte napísali svoje pohľadnice, aby mohli 
svojim blízkym či priateľom, ba aj samým 
sebe poslať spomienku na vydarenú turis-
ticko-filatelistickú akciu.

Alexander Urminský
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Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom, budo-

vaniu 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.

•	 Predám	 neúplnú	 zbierku	 originálnych	
poštových lístkov ZSSR od čísla 1 po čís-
lo 226 nepoužité a  pečiatkované s  kata-
lógom. Cena podľa dohody, treba vidieť. 
Mobil 0915 721 726

•	 Darujem	časopisy	FILATELIE	rok	1980-
2005 (takmer úplné) a akčné katalogy f. 
PROFIL č.11-12 (rok 1995-9). Ing.Karol 
Milan, M.Rázusová 42, 91101 Trenčín. T.: 
0904 134 800.

•	 Hľadám	 FDC	 a  filatelistické	 materiály	
s  autogramom Igora Rumanského. Po-
núknite s cenou. Mobil 0907 675 644

•	 Predám	neúplnú	zbierku	pečiatkovaných	
poštových známok Československo 1945 
až 2002 za  25 % ceny katalógu v  celku. 
Tel.: 037/733 39 02 Mobil 0907 065 826

•	 Stále	 hledám	 následujíci	 celiny	 (použité	
i čisté): Brazílie: 1933-4, Danzig: 1927, Ho-
landsko- Nizozemí: 1937-46, Lichtenštejn-
sko: 1930-8, Maďarsko: 1933-7, Rakou sko: 
1936+1952, Rusko+SSSR: 1926-38. Děkují 
za vaše nabídky, které adresujte: Vladislav 
Hasala, pošt. př. 42, CZ- 697 01 Kyjov, okr. 
Hodonín, tel.: 603-216 741 (777-316 741) 
vlada.hasala@seznam.cz

prednášok alebo priamo radami pri ich expo-
náte. Často tieto poznatky z poštovej histórie 
publikoval a publikuje v odborných článkoch 
vo filatelistických časopisoch Zberateľ, Spra-
vodajca ale aj v  českej Filatelii. Jeho úsilie 
vyvrcholilo v napísaní jedného dielu Zbera-
teľských statí, a to „Balíková pošta na Sloven-
sku 1918 - 1985“. Práve táto oblasť Dušanovi 
učarila. Jeho exponáty z balíkovej pošty zís-
kavali ocenenia nie len na domácom poli ale 
aj v  na  zahraničných výstavách. Po  nástupe 
jednorámových exponátov do nášho filatelis-
tického diania rýchle spoznal význam a mož-
nosti prezentácie úzkych filatelistických tém 
touto formou. Vytvoril veľa veľmi kvalitných 
jednorámových exponátov, na témy vo filate-
lii veľmi zriedkavo prezentované,  ktoré tiež 
úspešne vystavoval. Teraz sa venuje menej 
známej oblasti filatelie a  to fiškálnej filatelii, 

kde spracováva nové exponáty a aj publikuje 
a čím predstavuje fiškálnu filateliu nám ostat-
ným zberateľom.

Pán Dušan Evini už dlho aktívne pra-
cuje aj na  poli slovenskej organizovanej 
filatelii vo Zväze slovenských filatelistov. 
Bol dlhoročným predsedom ZKF východo-
slovenského regiónu. Už niekoľko rokov je 
podpredsedom  ZSF. Za svoju prácu v pro-
spech organizovanej filatelie bol ocenený 
najvyššími zväzovými vyznamenaniami.

Preto si dovoľujem pri príležitosti jeho 
okrúhleho jubilea mu za  seba, sekretariát 
i  Radu ZSF, ako aj za  všetkých východo-
slovenských filatelistov popriať veľa šťastia, 
zdravia, rodinnej pohody a životného elánu, 
do tvorby nových a zaujímavých exponátov 
ako aj bohatú publikačnú činnosť.

Zdeněk Baliga
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2011, 15. 4. * Dobšinská ľadová jaskyňa 
(Krásy našej vlasti) * príležitostná znám-
ka * N+R: M. Činovský * OTp+OF PTC * 
PL: 6 ZP, TF: 1 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ 
: 11 ½ * FDC N+R: M. Činovský, OTp TAB 
* náklad 90 tis. (15 tis. PL)

Poštové lístky 
s prítlačou 2011

495) dutý ľadový stalagnát Studňa
ozdobná kresba) ďalší pohľad na jaskyňu, logo svetové-
ho kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO

495 1,10 € viacfarebná ......................... 1,10
495 PL (108x165 mm) .............................................6,60
495 FDC  ..............................................................2,00

2011, 29. 4. * Blahorečenie Jána Pavla II. * 
príležitostná známka * N: J. Baláž, R: F. Hor-
niak * OTp+OF PTC * PL: 4 ZP + K, TF: ? PL 
* papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC N+R: F. Hor-
niak, OTp TAB * náklad 100 tis. (25 tis. PL)

496) portrét pápeža Jána Pavla II. (1920-2005)
kupón, pápežská berla vo forme kríža; ozdobná kresba, 
latinský nápis blahorečenia a pápežský erb
496 0,40 € viacfarebná .......................  0,40
496 PL (100x126 mm) ............................................ 1,60
496 FDC  ..............................................................1,30
496 PT (115x162 mm), 
 nažltlý papier, hnedá, číslovaná ..................2,80

2011, 6. 5. * Lesy - Národný park Poloni-
ny (Europa) * príležitostná známka * N: 
K. Felix, R: F. Horniak * OTp+OF PTC * 
PL: 8 ZP, TF: ? PL * papier FLA * RZ 11 ¾ 
: 11 ½ * FDC N: K. Felix, R: F. Horniak, 
OTp TAB * náklad: 200 tis. (25 tis. PL)

497) zobrazenie pralesa s prirodzeným hynutím stromov 

497 0,90 € viacfarebná .......................  0,90
497 PL (140x132 mm) .................................... 7,20
497 FDC  ..............................................................1,80
497 NL  .............................................................. 0,91

2011, 3. 6. * Detská známka s persona-
lizovaným kupónom * príležitostná 
známka určená na personalizáciu kupó-
nu * N: N. Gončárová, GÚ: A. Ferda * OF 
PTC * PL: 8 ZP + 8 K, TF: ? PL * papier 
FLA * HZ 11 ½ : 11 ¼ * FDC N: N. Gon-
čárová, GÚ: A. Ferda, OF TAB * náklad: 
300 tis. (37,5 tis. PL)

498) detská kresba z výtvarnej súťaže hendikepovaných detí
kupón, logo detského časopisu „Fifík“

498 T2 50g viacfarebná ......................  0,40
498 PL ( 129 x 205 mm) .................................3,20
498 FDC  ..............................................................1,30

499) Portréty Š. M. Daxnera (1822-1892) a J. Francisciho 
(1822-1905), symbolická kresba
hárček: portréty ďalších národovcov, symbolická kresba

499 1,20 € viacfarebná........................  1,20
499 H (118 x 161 mm) ...................................1,20
499 FDC  .............................................................. 2,10
499 PT (115x162 mm), 
 nažltlý papier, čierna, číslovaná ..................2,80

Kupóny

498 KĽa s kupónom 
„20. výročie časopisu Fifík“ ..................................0,40
498 KĽb s personalizovaným kupónom ............... ---
498 KPa s kupónom 
 „20. výročie časopisu Fifík“ ........................0,40
498 KPb s personalizovaným kupónom ............... ---
498 KĽa+ KPa s kupónom 
 „20. výročie časopisu Fifík“ ........................0,40
498 KĽb+ KPb s personalizovaným kupónom .... ---
498 Sa s kupónom „20. výročie časopisu Fifík“ ...0,80
498 Sb s personalizovaným kupónom .................. ---
498 PLb s personalizovanými kupónmi ............... ---

2011, 6. 6. * 150. výročie Memoranda ná-
roda slovenského * príležitostná známka 
v hárčekovej úprave * N: I. Piačka, R: R. 
Cigánik * OTp+OF PTC, Praha * H: 1 ZP, 
TF: ? H * papier FLA * RZ 11 ¾ * FDC 
N: I. Piačka, R: R. Cigánik, OTp TAB * 
náklad: 60 tis.

Titulná strana obálky
Všetky výtvarné návrhy vytvoril Rudolf Cigánik, 

akademický maliar.
Zadná strana obálky

Výtvarný návrh UTL: Ľubomír Floch v spolupráci 
s Adriánom Ferdom.  Náklad: 900 UTL (7200ks). 

Tlač: ofset, Kníhtlač Gerthofer, Zohor. 
Dátum vydania: 14. 7. 2011.
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