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700. VÝROČIE BITKY
PRI ROZHANOVCIACH

VÝTVARNÝ NÁVRH: PROF. DUŠAN KÁLL AY, AKAD. MALIAR
RYTINA: RUDOLF CIGANIK, AKAD. MALIAR
Dátum vydania: 15. júna 2012

Známková tvorba Slovenskej republiky 2012 - I. štvrťrok

2012, 27. 1. * Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi *
výplatná známka * N+R: R. Cigánik, GÚ:
P. Augustovič * OTr+HT PTC * PL: 100
ZP, TF: 2 PL * papier FLA * RZ 11 ¾ : 11
¼ * FDC N+R: R. Cigánik, OTp PTC *
náklad: 2 mil.

2012, 27. 2. * Samo Chalupka (Osobnosti)
* príležitostná známka * N: K. Felix, RR:
M. Činovský * OF PTC * PL: 50 ZP, TF: 4
PL * papier FLA * KHZ 11 ½: 11 ¼ * FDC
N: K. Felix, R: Ľ. Žálec, OTp PTC * náklad: 300 tis.

512) Samo Chalupka (1812 – 1883) – slovenský básnik
510) Socha anjela

510
510 FDC

0,80 € viacfarebná ........................0,80
.............................................................. 1,70

2012, 3. 2. * Jonáš Záborský (Osobnosti) *
príležitostná známka * N: I. Benca, RR: M.
Činovský * OF PTC * PL: 50 ZP, TF: 4 PL
* papier FLA * KHZ 11 ½: 11 ¼ * FDC N:
I. Benca, R: Ľ. Žálec, OTp PTC * náklad:
300 tis.

512
512 FDC

0,50 € viacfarebná ........................0,50
1,40

2012, 9. 3. * Veľká noc 2012 – Hans von
Aachen: Nesenie kríža * príležitostná
známka * N: V. Rostoka * OF PTC * PL:
50 ZP, TF: 4 PL (A); ZZ: 10 ZP, TF: 6 ZZ
(B) * papier FLA (A), samolepiaci FLA
(B) * HZ 11 ½ : 11 ¼ (A), vlnitý výsek 15 :
16 ½ (B) * FDC N: V. Rostoka, OF PTC *
náklad: 1,7 mil. (A), 300 tis. (B, 30 tis. ZZ)

511) Jonáš Záborský (1812 – 1876) – slovenský spisovateľ
513) Hans von Aachen (1552-1615): Nesenie kríža
a historik

511
511 FDC

513 A
0,40 € viacfarebná ........................0,40
513
B
.............................................................. 1,30

513 FDC
513 ZZ

0,40 € viacfarebná, známka z PL .0,40
0,40 € viacfarebná,
známka zo zošitka ........................0,40
.............................................................. 1,30
..............................................................4,00
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ÚVODNÍK

A

Zmeny nášho Spravodajcu

je tu nový rok a s ním aj
nový ročník nášho periodika. Zhodnotenie starého si dovolím zase prenechať Vám.
Ako už aj z názvu tohto úvodníka vyplýva počnúc týmto ročníkom a číslom Spravodajcu udejú
sa vo vydávaní značné zmeny, no
tentoraz nie k lepšiemu. Zhoršená ekonomická situácia sa neprejavuje len v spoločnosti, ale aj vo
Zväze. Preto Rada ZSF na svojom 2. zasadaní rozhodla o zmenách v technickej realizácii časopisu. Cieľom týchto zmien sú úspory
pri jeho vydávaní. Na rozdiel od predchádzajúcich čísiel sa počet 32 vnútorných strán
zníži z 32 na 16 strán. Z dôvodu, aby sa nám
zmestilo čo najviac informácii, sme zmenšili
aj font písma. Z plnofarebnej obálky ostali
farebné len prvá a štvrtá strana druhá a tretia strana budú čiernobiele. Tiež sa znížil náklad z 500 kusov na 300. Obsah, periodicita
(4-krát ročne) ani termíny vydania (31. marca, 30. júna, 30. septembra a 18. decembra)
sa nezmenili. Tieto parametre by mali ostať,
ak o ich zmene nerozhodne inak Rada ZSF
alebo redakčná rada, ktorá sa práve v tomto
čase kreuje a zasadá. Veríme, že tieto zmeny, aj keď nepopulárne ale potrebné, úroveň
nášho periodika neznížia a naďalej ho budete radi čítať.
A teraz pár slov k obsahu dnešného čísla.
Je pestrejšie, ako boli predchádzajúce, a to
aj preto, že z úsporných dôvodov neuverejňujeme inovované základné dokumenty
ZSF (ako napríklad Volebný poriadok ZSF,
Organizačný poriadok ZSF, ...), ktoré si má
možnosť záujemca preštudovať na našej webovej stránke. Chcel by som upriamiť Vašu
pozornosť aj na žiadosť o podporu ZSF formou darovania 2 % dane, ako aj na predĺženie
možnosti zapojiť sa do Ankety o najkrajšiu
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známku, FDC a pečiatku roku
2011. Ak Ste doteraz tak neurobili, zahlasujte čo najskôr,
aby aj Slovenská pošta, a.s.,
získala spätnú odozvu na našu
slovenskú známkovú tvorbu.
Meno čerstvého päťdesiatnika
umelca grafika a rytca Rudolfa
Cigánika je filatelistom veľmi
dobre známe. O jeho tvorbe
sa viac dozviete v článku „Sto
rytých známok a päťdesiatka“. V ďalšom zaujímavom článku „Filatelistická výstava Nitra
2011 očami porotcu“ si môžeme prečítať komplexné zhodnotenie výstavy. Z priestorových
dôvodov v tomto čísle uverejňujeme iba jeho
prvú časť, lebo jeho krátenie by znehodnotilo
jeho obsah. Článok dáva aj nepriamo odpoveď na otvorený list „Čože je to za exponát?“
uverejnený v predchádzajúcom čísle. Tu musím poznamenať, že tento článok sme dostali
až po uzávierke Spravodajcu 4/2011, kedy už
bolo toto číslo odovzdané do tlače. Informácie o jedinej tohtoročnej súťažnej filatelistickej výstave na Slovensku nájdete v článku
„Popradfila 2012“ priamo od organizátorov
výstavy. V čísle nechýbajú ani zaujímavé informácie zo života klubov filatelistov a ani
spoločenská kronika, ktorá žiaľ je tento raz
veľmi smutná. Museli sme sa rozlúčiť s našimi známymi a priateľmi. Pre filateliu budú
veľmi chýbať.
A čo si prečítame v nasledujúcom čísle?
Určite dokončíme článok o výstave Nitra
2011 a tiež sa dozvieme o výročí žilinského
KF. Nebudú chýbať ani aktuality z Bratislavských zberateľských dní, ani výsledky našej
Ankety.
Záverom verím, že naše nové číslo, i keď
skrátené a menej farebné, Vás zaujme a pri
jeho čítaní strávite príjemné chvíle.
Zdeněk Baliga, vedúci redaktor
Spravodajca ZSF

STRANA PREDSEDU

V

Na začiatok nového roka

ážení členovia ZSF, začiatok
každého roka je vo všetkých
dobre organizovaných organizáciach časom bilancií svojej činnosti za uplynulý rok. Nemalo by
to byť inak ani v našej organizácii, Zväze slovenských filatelistov.
Preto vyzývam všetky kluby filatelistov a ich výbory aby nezabudli zorganizovať členské schôdze
podľa Stanov ZSF a Organizačného poriadku ZSF. Je to príležitosť
stretnúť sa s väčšinou členov klubu filatelistov
a pripraviť podľa miestnych možností plán
svojej činnosti. Zápisnice z uskutočnených
členských schôdzí prosím aby výbory klubov
filatelistov zasielali príslušnému Združeniu
klubu filatelistov v regiónoch.
Tento mesiac pripravuje a spustí webmajster zväzovej webovej stránky novú webovú
stránku Zväzu slovenských filatelistov. Požiadal by som všetkých našich členov odborných komisií a výborov klubov filatelistov,
aby s informáciami a odbornými článkami
prispievali predovšetkým na webovú stránku zväzu. Takto sa čo najrýchlejšie budú šíriť
medzi našimi členmi a predovšetkým budú
aktuálne.
Rada ZSF prerokúvava na každom zasadnutí novelizáciu všetkých zväzových poriadkov, niektoré budú postupne uverejnené
v Spravodajcovi ZSF a ostatné na webovej

stránke zväzu. Predovšetkým sú uverejňované aj celé
zápisnice zo zasadnutí Rady
ZSF. Nebudeme sa brániť
uverejňovať ani zápisnice zo
zasadnutí výborov Združení
klubov filatelistov, ale aj samotných klubov filatelistov,
ak o to požiadajú. Dozvieme
sa ako pracovali kluby filatelistov a aké aktivity pripravujú v budúcnosti.
Novinková služba nášho zväzu ponúka
svoje prebytky z rokov 1993 až 2008 za 50%
nadobúdacej ceny podľa jednotlivých skupín
produktov Slovenskej pošty, a. s. (FDC,
CDV, COB, PaL, PT a pečiatkované poštové
známky). Záujemcom pošleme v elektroinickej podobe zoznam týchto prebytkov.
Kedže som sa dostal až k peniazom, poprosil
by som všetky kluby filatelistov aby včas zaplatili členské príspevky, bez ktorých sa zväz
nezaobíde na prevádzku sekretariátu.
Teším sa na stretnutia pri filatelistických
podujatiach.

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF

Viete že,
v piatok 1. júna a v sobotu 2. júna 2012 sa
v Bratislave v areáli Incheba Expo na Viedenskej ceste uskutoční už 9. ročník zberateľského veľtrhu pod názvom Bratislavské
zberateľské dni 2012. Na minulom ročníku
sa zúčastnila dvestovka vystavovateľov zo
Slovenska a 17 krajín sveta. Exponáty boli
2012 / 1

vystavené na ploche 4221 m² a boli z oblastí
filatelie, filokartie, numizmatiky, minerálov, telefónnych kariet, drobných starožitností a iných zberateľských odvetví. Veľtrh
navštívilo 4052 návštevníkov. Veríme, že aj
tento ročník bude tak úspešný a preto Vás
naň srdečne pozývame.
(redakcia)

5

DOKUMENTY ZSF

UZNESENIE
z II. zasadnutia Rady ZSF
konaného dňa 3. 3. 2012 v Bratislave
A) BERIE NA VEDOMIE
1) Zoznam vystavovateľov na FIP výstavy,
národných komisárov a kvalifikácie krajín pre rok 2012.
2) Otvorený list RNDr. Michala Ziku predsedovi ZSF.
3) List JUDr. Otta Gáťu ohľadom Čestného
výboru ZSF.
4) Objednávky filatelistickej literatúry a filatelistických časopisov.
5) Zrušenie KF 51-56 a 51-72 Bratislava, KF
52-45 Vrbové, KF 54-09 Rožňava a KF
54-32 Vranov nad Topľou.
6) Rezignáciu
národného
komisára
RNDr. Vojtecha Jankoviča, CSc. na výstavu v Indonézii.
7) List MVDr. Júliusa Molnára, CSc. na podporu vydania publikácie.
8) List RNDr. Vojtecha Jankoviča, CSc.
ohľadne otvoreného listu „Čože je to
za exponát“.
9) Ponuky RNDr. Vojtecha Jankoviča,
CSc. a Ing. Martina Polovku na webovú
stránku ZSF.
10) Anketové lístky „Najkrajšia slovenská
poštová známka roka 2011“.
11) Udelenie bronzového ČO ZSF ZKF ZsR
ZSF pánovi PaedDr. Júliusovi Blaškovičovi KF 52-01 Piešťany.
B) SCHVAĽUJE
1) Kompetencie členov ZSF:
- predsedu Redakčnej rady Spravodajcu
ZSF a zodpovedného za webovú stránku
ZSF Doc. Ing. Ľubomíra Flocha, PhD.
- predsedu Výstavnej komisie ZSF
Ing. Andreja Tekeľa
- predsedu Komisie poštovej histórie, celín
a aerofilatelie ZSF Ing. Vladimíra Mrvu.
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2) Plán práce ZSF na roky 2012 až 2015.
3) Finančnú uzávierku ZSF za rok 2011.
4) Rozpočet ZSF na rok 2012.
5) Organizačný poriadok ZSF.
6) Zaplatiť členský poplatok pre FEPA
a FIP.
7) Členov prípravnej skupiny pre vypracovanie „Pravidiel pre vystavovanie
a hodnotenie exponátov pohľadníc ZSF“
za ZKF ZsR ZSF pána Alexandra Urminského a za ZKF VsR ZSF Ing. Zdenka Baligu.
8) Národného komisára na výstavu AUSTRÁLIA 2013 RNDr. Vojtecha Jankoviča.
9) Udelenie ČO ZSF: zlatý ČO ZSF pre pána
Alexandra Urminského a Júliusa Píšu
KF 52-01 Piešťany strieborný ČO ZSF
pre pána Rudolfa Stráňavu, Mgr. Martu
Jurčovú a Ing. Margitu Galovú KF 52-01
Piešťany.
10) Národného komisára na Národnú filatelistickú výstavu SERBIAFILA XV Miroslava Ňaršíka.
11) Usporiadanie 1. Slovensko-českej filatelistickej výstavy v Nitre.
12) Vytlačienie 150 ks „Preukazu exponátu“.
13) Odpredaj zásob novinkovej služby v Sk
za 50 % nadobúdacej ceny podľa jednotlivých druhov (pečiatkované poštové
známky a TL, FDC, CDV čisté a pečiatkované, COB čisté a pečiatkované, CM a PT).
14) Vydávať Spravodajcu ZSF na 16 stranách
čierne, obálka 1. a 4. str. farebne v náklade 300 ks.
15) Podpisový vzor pre VÚB v poradí predseda ZSF, podpredseda ZSF Ing. MiroSpravodajca ZSF

DOKUMENTY ZSF
slav Bachratý a tajomníčka ZSF Iveta
Valašková.
C) UKLADÁ
1) Výborom KF 51-56 a 51-72 Bratislava,
KF 52-45 Vrbové, KF 54-09 Rožňava
a KF 54-32 Vranov nad Topľou pri zániku alebo zlúčení KF postupovať podľa
Čl.3 Organizačného poriadku ZSF.
Zodpovedné: výbory KF a ZKF
Termín: 31.05.2012
2) Zaplatiť členské FIP 625 CHF a FEPA
150 € za rok 2012.
Zodpovedná: tajomníčka ZSF
Termín: 31.03.2012
3) Požiadať SČF o zastupovanie ZSF
na Kongrese FIP v Indonézii.
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bachratý
Termín: 31.3.2012
4) Vyhodnotiť anketové lístky „Najkrajšia
slovenská poštová známka roka 2011“.
Zodpovedný: výbor ZKF Bratislava
Termín: 15.5.2012
5) Odpovedať na listy Miss. V. Minvielle
z Luxemburgu.
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bachratý
Termín: 31.3.2012
6) Predložiť podrobné vyúčtovanie výstavy
v Japonsku.
Zodpovedný: Doc. Ing. Ľubomír Floch,
PhD.
Termín: 31.3.2012
7) Prerokovať na výboroch ZKF odpustenie
vyplatenia posledného doplatenia z členských príspevkov ZKF z pred rokov 2007.
Zodpovední: výbory ZKF
Termín: 15.5.2012
8) Zvolať zasadnutie Redakčnej rady Spravodajcu ZSF a pozvať RNDr. Vojtecha
Jankoviča, CSc. a Ing. Martina Polovku
na zasadnutie.
Zodpovedný: Doc. Ing. Ľubomír Floch,
PhD.
Termín: 31.3.2012
2012 / 1

9) Zvolať zasadnutie pre prípravu vypracovania „Pravidiel pre vystavovanie a hodnotenie exponátov pohľadníc ZSF“.
Zodpovedná: komisia porotcov ZSF
Termín: 31.5.2012
10) Objednať 1520 ks PT „700. výročie bitky
pri Rozhanovciach“ so suchým logom
ZSF ako „Členská prémia za rok 2012“
za výrobnú cenu.
Zodpovedný: predseda ZSF
Termín: 15.2.2012
11) Organizačne pripraviť a zabezpečiť Kongres mladých filatelistov a Národné kolo
filatelistickej olympiády v Belušských
Slatinách v dňoch 15. – 17. júna 2012.
Zodpovedný: predseda KM ZSF
Termín: 15.5.2012
12) Dodať filatelistický materiál pre KMF zo
zásob na sekretariáte ZSF.
Zodpovedný: tajomník ZSF
Termín: 31.3.2012
D) SPLNOMOCŇUJE
1) Predsedu ZSF podpísať „Dohodu o spolupráci medzi ZSF a SČF resp. SČF
a ZSF“.
2) Pána Rastislava Ovšonku na organizovanie súťažnej filatelistickej výstavy II.
a III. stupňa POPRADFILA 2012.
3) MVDr. Alexandra Bárda, CSc. na organizovanie propagačnej filatelistickej výstavy ku Dňu Košíc 2012.
E) ŽIADA
1) Revíznu komisiu ZSF o revíziu Účtovného denníka ZSF za rok 2011.
F) ODPORÚČA
1) Usporiadanie XXIX. Dní filatelie Slovenska ZKF Bratislava alebo ZKF SsR
ZSF.
2) MVDr. Júliusovi Molnárovi, CSc. predložiť rukopis publikácie.
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DOKUMENTY ZSF

Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF
Milí filatelisti, milí priatelia,
dovoľujeme si Vás touto cestou poprosiť
o darovanie 2 % zo zaplatenej dane nášmu
občianskemu združeniu Zväzu slovenských
filatelistov, ktorý sa uchádza o Vašu podporu, vďaka ktorej chceme realizovať rôzne aktivity a projekty, smerované najmä na mládežnícku filateliu.
Na Váš KF zasielame tlačivo Vyhlásenie
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej
dane, ktoré je potrebné s Potvrdením o zaplatení dane predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu
podľa Vášho bydliska) do 30. apríla 2012,
v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie
za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa o tom, že daň
za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné
zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.

Novinkou je, že právnické osoby môžu
v tomto roku venovat celé 2 % len v prípade,
ak v roku 2011 darovali financie minimálne vo
výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel.
V opačnom prípade môžu darovať len 1,5 %.
Minimálna výška, ktorú môžete darovať
je 3,32 €. Kompletný postup sa nachádza
na stránke www.rozhodni.sk.
Údaje o prijímateľovi: Obchodné meno,
sídlo
Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/
SID): 00178 039.
Za Vašu priazeň a podporu Vám srdečne
ďakujeme
Iveta Valašková
tajomníčka ZSF

STO RYTÝCH ZNÁMOK
A PÄŤDESIATKA

A

Ľubomír Floch

kademický maliar Rudolf Cigánik dospel v januári tohto roku do veku zrelosti 50 rokov. Toto jubileum spolu s jeho
stou rytinou známky v slovenskej známkovej tvorbe (Ján Sambucus z Emisie Umenie
2011) vytvorilo rámec pre výstavu prezentujúcu jeho umelecké dielo. Namiesto výstavného katalógu bola predstavená monografia
o jeho umeleckej tvorbe. Výstava bola prístupná verejnosti v Dvorane Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky v Bratislave
od 1.3. do 16.3.2012.
Vernisáž výstavy zahájil Dr. Martin Vančo predstavením jubilanta, jeho diela a monografie. Tu na výstave vynikol kontrast
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medzi jeho osobnou
skromnosťou a nenápadnosťou a zrelým
umeleckým dielom.
Všestranný
talent
jubilanta, absolventa Vysokej školy výtvarných umení (1990), je prezentovaný obrazmi, voľnou grafikou a sochárstvom, návrhmi
príležitostných plakiet, medailí, početných
emisií slovenských poštových známok, príležitostných poštových pečiatok, odtlačkami rytín známok a rytín na obálkach prvého
dňa (FDC).
Listujem vo výborne graficky i obsahovo spracovanej monografii (1) nazvanej
Spravodajca ZSF
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„Rudo Cigánik, V tieni znám(k)y“. Text
je od M. Vanča , obrazová časť od jubilanta. Až pri jej listovaní som si uvedomil spojenie výstavy s jeho dvoma míľnikmi, umeleckým i osobným. Názov
monografie vlastne obsahuje dva názvy
vo forme inotaju. Prvý „V tieni známy“
môže znamenať, nemám vo zvyku chváliť sa, nie som ľuďom často na očiach,
ale pozrite, toto je moje dielo, to som ja.
A druhý význam inotaju „ V tieni známky“ poukazuje na skutočnosť, že návrhy
poštových známok a ich rytiny dominujú v jeho umeleckej tvorbe. Aspoň takto
to vidím ja z môjho pohľadu. Práve
v tejto oblasti je nám filatelistom dobre
známy a jeho meno je spojené s najvýraznejšími úspechmi slovenskej známkovej
tvorby. Jeho rytinový prepis návrhu známky Mária Terézia – Dejiny poštového práva
od profesora Dušana Kállaya je považovaný
za najkrajšiu známku sveta roka 2000, kedy
získali prvú cenu v súťaži Grand Prix de
l´Exposition WIPA 2000. Viaceré jeho návrhy a rytiny známok boli vysoko ocenené
na slovenskej ale i medzinárodnej úrovni.
Nemôžem vymenovať všetky jeho ryté
známky. Každá z nich nesie osobitný charakter umelcovho štýlu. Spomeniem aspoň
prvú známku „Bienále ilustrácií Bratislava“
(1993). Rytecký prepis drevorezu Tobiasa
Stimmera „Ján Sambucus“ z emisie Umenie 2011 je podľa oficiálnej štatistiky jeho
stou rytou známkou v produkcii slovenskej
známkovej tvorby. Sto je magické číslo, voľakedy v reči ľudu pri ňom začínal počet „veľa“.
A pevne verím, že k našej radosti vytvorí ešte
„veľa“ pekných známok, samozrejme rytých.
Odtlačok tejto rytiny v osobitnom prevedení
je prílohou prvých 200 výtlačkov monografie z vydaných 700 kusov. Knihy sú dôležité
nielen pre dejový a faktografický obsah, ale
i sentencie, ktoré vyvolávajú. A táto kniha
ich vyvoláva bohato. Mám radosť, že som si
2012 / 1

ju mohol prezrieť a prečítať. Odporúčam ko
kolegom filatelistom kúpiť si ju čím skôr, nielen
pre jej jedinečnú prílohu, ale aj pre jej obsah.
Stojí za prečítanie, pozretie obrazovej prílohy i pre zamyslenie. Autor sviežim textom
priblížil viaceré stránky umelcovho života.
Necítim sa povolaný hodnotiť obrazy a grafiky umelca. Tejto úlohy sa erudovane zhostil autor textu. Zastavím sa krátko pri jeho
tvorbe spojenej s filateliou. Monografia je
pre zberateľov slovenských poštových známok pokladnicou poznania i archívom výtvarných návrhov známok a pritlačí na FDC,
ktoré možno vidieť len v Poštovom múzeu
Slovenskej pošty v Banskej Bystrici. Sú dokladom vynikajúceho kresliarskeho prejavu
umelca, majstrovstva, ktoré na moderných
obrazoch súčasných umelcov možno vidieť
len zriedka. Zoberte tento môj postreh ako
parafrázu výroku profesora Petra Matejku,
citovanú z posudzovanej monografie „Maľovať vie každý blbec, kresliť treba vedieť“.
Návrhy jeho známok dokazujú, že Rudo
Cigánik kresliť vie. S jeho umeleckou tvorbou prezentovanou v oficiálnej známkovej
tvorbe sa my, filatelisti, môžeme pokochať
vo svojich albumoch. Som obdivovateľom
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jeho tvorby a chcem upozorniť na jeho pozoruhodné a menej známe ryté artefakty
štylizované do podoby známok. Vznikli
v čase, keď Slovenská pošta š.p. prešla na ofsetovú tlač poštových známok (2004) a jeho
umelecká potencia potrebovala ventil. Svoje
sklamanie z tohto činu prezentoval v tvorbe
krásnych rytín, ktoré neskôr vyšli ako číslované, nízko nákladové emisie neoficiálnych
grafických listov a ex librisov. Návrhy príležitostných pečiatok sú oku lahodiace mini-umelecké diela majúce silný citový náboj
a výborné grafické spracovanie. Aj s touto
jeho umeleckou činnosťou sa môže čitateľ
zoznámiť v posudzovanej monografii.

Milý Rudo,
blahoželáme Ti k životnému jubileu
i k vytvorenému umeleckému dielu, ktoré
robí radosť nielen nám filatelistom. Želáme Ti bystrú myseľ, zdravé oči a pevnú
ruku, aby nám Tvoje známky ešte dlho robili radosť.
Literatúra
(1)Vančo, M.: Rudo Cigánik „V tieni znám(k)y“,
111 strán. Vydavateľ: Kníhtlač Gerdhofer Zohor,
2011. Náklad: 700 výtlačkov. Cena: 18,50 €.
(2)http://www.pofis.sk/katalog/autori/rudolf-ciganik?filter[letter]=c&filter[tab]=type&filter[type]=&view[detail]=&view[page]=1&view[per_page]=30

Anketa o najkrajšiu slovenskú
poštovú známku roka 2011
doplnenie informácii

S

me veľmi radi, že do nami vyhlásenej
verejnej ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, obálku prvého dňa
(FDC) a najkrajšiu príležitostnú pečiatku
vydanú v roku 2011 sa zapojila aj Slovenská
pošta, a. s. Mediálnymi partnermi Ankety
je aj server www.postoveznamky.sk a časopis Filatelie.
Aby sme vyšli v ústrety všetkým záujemcom o účasť v tejto ankete, predĺžili sme

uzávierku ankety až do 30. apríla 2012. Dovtedy môžete svoje odpovede aspoň na jednu otázku zasielať na poštovom lístku s uvedením vlastnej čitateľnej adresy a podpisom
na adresy: Zväz slovenských filatelistov,
Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, alebo
POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava, email: pofis@slposta.sk. Lístok označte
heslom ANKETA.
Redakcia Spravodajcu ZSF

INZERCIA ZSF
Redakcia časopisu chce napomôcť prehĺbeniu informovanosti členov navzájom, budovaniu vzťahov s filatelistickými obchodníkmi. Preto v tejto rubrike uverejňujeme inzerciu
členov ZSF bezplatne, v jednom čísle jeden inzerát na člena. Redakcia si vyhradzuje právo
rozhodnúť o mieste uverejnenia inzerátu alebo reklamy v časopise.
• Hľadám nezviazané časopisy Slovenský
filatelista (Filatelista) z rokov 1945 – 1952,

východné Slovensko a Podkarpatskú Rus
z roku 1928.

len na zapožičanie. Podobne zháňam aj

Rastislav Ovšonka

Katalóg 1. výstavy poštových známok pre

Mobil: 0905 202 703.
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Filatelistická výstava NITRA 2011
očami porotcu
Vojtech Jankovič
Na úvod trochu štatistiky rem, aby ma nik nepočul. Verím, že nikoho

R

ozmýšľam ako začať, najlepšie asi základnými faktami: Filatelistická výstava II. a III. stupňa NITRA 2011 sa konala
v Nitre od piatka 21. 10. do nedele 29. 10.
2011. Výstavná porota pracovala v zložení:
predseda – Vojtech Jankovič, tajomník –
Alexander Urminský, členovia – Miroslav
Bachratý, Ivan Tvrdý (Jozef Oško sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov) v piatok 21. 10. 2011 a v sobotu 22. 10. 2011.
Stretnutie porotcov s vystavovateľmi sa
uskutočnilo v sobotu 29. 10. v doobedňajších hodinách.
Výstava priniesla nezvyčajných 8 dní
prezentácie filatelie, počas ktorých ju mohli
vidieť skutočne všetci záujemcovia. Verím,
že ich bolo dosť, lebo sa tu zišlo na naše pomery veľké množstvo filatelistických exponátov. A niektoré boli skutočne zaujímavé
a stáli za preštudovanie. Za to organizátorom v čele s Patrikom Rovným a Miroslavom Ňaršíkom patrí poďakovanie.
Ako sám názov prezrádza výstavy boli
v skutočnosti dve: jedna výstava III. stupňa
pre nové exponáty alebo exponáty, ktoré neboli dlhšie vystavené a stratili kvalifikáciu
a druhá výstava II. stupňa pre exponáty, ktoré už mali kvalifikáciu z výstavy III. stupňa
a ich autori majú ambíciu posunúť sa vyššie.
Na výstave III. stupňa bolo hodnotených 23
exponátov (vystavených bolo viac, niektoré
však nemohli byť hodnotené) a na výstave
II. stupňa bolo hodnotených 28 exponátov.
Kedysi som proti takému spájaniu výstav
protestoval, lebo miešanie exponátov s rôznou kvalifikáciou nie je najmä pre návštevníkov veľmi prehľadné. Ale doba si žiada
zmeny v myslení, tak dnes len potichu šom2012 / 1

nenapadne výstavy spájať aj tým spôsobom,
že exponát bude hodnotený na výstave
III. stupňa a keď získa kvalifikáciu, vzápätí
bude hodnotený aj na výstave II. stupňa a takým spôsobom sa kvalifikuje hneď na výstavu I. stupňa.
Ale vráťme sa späť k výstavám. Musím
sa priznať, že ma trochu viac lákala tá prvá,
lebo sa tu malo objaviť viacero nových exponátov. A moje očakávania boli vo väčšej
časti naplnené.

Exponáty na výstave
III. stupňa
Ako som uviedol vyššie, na tejto výstave boli vystavené exponáty nové a exponáty staršie, ktoré neboli dlhší čas vystavené
a stratili kvalifikáciu. Najväčšie zastúpenie
mala tradičná filatelia (6 exponátov) a tematická filatelia (7 exponátov). Kým prvá
bola trochu očakávaným, ale predsa len milým prekvapením, o exponátoch tej druhej
sa to nedá povedať.
V triede tradičnej filatelie sa objavilo
hneď niekoľko zaujímavých, pri prvom vystavení vysoko hodnotených, exponátov:
dva exponáty Ľubomíra Jeleníka z Ružomberku – „Košické vydanie 1945“ (pozlátená medaila – 66 b.) a „Bratislavské vydanie
1945“ (veľká strieborná medaila – 63 b.),
exponát Milana Smolíka z Bratislavy – „Bratislavské vydanie 1945“ (pozlátená medaila
– 68 b.), dva exponáty Martina Jurkoviča
z Bratislavy – „Hárček Deťom“ (1-rámový)
(pozlátená medaila – 68 b.) a Zakarpatská
Ukrajina (zlatá medaila + vecná cena – 84 b.)
a exponát Rudolfa Rakovského – „Slovensko
1939 - Výplatné známky Štátny znak a Por-
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tréty s pretlačou „Slovenský štát 1939“ (zlatá
medaila + vecná cena – 84 b.).
To je skutočne veľmi pekná žatva, i keď
sa zdá, že najlepšie zasiali v Bratislave... To
však nie je podstatné. Dôležité je, že sa všetky nové exponáty venovali problematike
„našich“ území, čo je pri známych schopnostiach väčšiny vystavovateľov prísľub, že
exponáty budú nielen rásť, ale obohatí sa ich
odborná tzv. špecializovaná stránka, čím sa
konečne pokryjú niektoré nepopísané stránky našej filatelie (Bratislavské vydanie, pretlačové známky Slovenského štátu, Hárček
Deťom).
Exponáty obsahovali vo všeobecnosti
kvalitný, ale ešte nie špičkový zberateľský
materiál – na tomto stupni výstavy je to však
prirodzené. Jedinou výnimkou bol nezúbkovaný hárček Deťom, ktorý patrí medzi
kľúčové klenoty slovenskej filatelie, pričom
aspoň mne bol doteraz známy len z ústneho podania. Jednotlivé exponáty nebudem
komentovať bližšie. Ak má niekto záujem,
môže kontaktovať mňa alebo ďalších členov poroty, ktorí mu objasnia svoje názory
a dôvody prečo a za čo bol ten ktorý exponát
hodnotený.
Jediným exponátom, ktorý bol v tejto
triede vystavený a nebol hodnotený je exponát Ladislava Feketeho – „Afrika z pohľadu
geografilatelie“ . Musím priznať, že tento exponát dal celej porote poriadne zabrať a dosť

F

POPRADFILA 2012

ilatelistická výstava POPRADFILA
2012 je súťažná, všeobecná filatelistická
výstava II. a III. stupňa organizovaná pri
príležitosti 100. výročia postavenia objektu Elektrárne Tatranskej galérie v Poprade, registrovanej v ústrednom zozname
národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Výstava sa uskutoční v zre-
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dlho sme si lámali hlavu, ako sa k exponátu
postaviť a v akej výstavnej triede ho vlastne
hodnotiť. Dospeli sme k záveru, že to nevieme a svoje rozhodnutie sme formulovali nasledovne (citácia z oficiálnej správy poroty):
„Výstavná porota nehodnotila exponát: 117
– 121 Ladislav FEKETE – Afrika z pohľadu
geografilatelie, nakoľko ho nemožno zaradiť
do žiadnej z existujúcich výstavných tried.
Vzhľadom na to, že exponát je zaujímavý
a obsahuje mnoho zaujímavých známkových materiálov odporúčame vystavovateľovi iniciovať v skupine zberateľov známkových území diskusiu o spôsobe vystavovania
a hodnotenia takýchto exponátov. Prípadne
iniciovať spoluprácu s výstavnou komisiou
a komisiou porotcov ZSF smerujúcu k príprave výstavných pravidiel pre vystavovanie
exponátov zameraných na geografilateliu,
aby takéto exponáty mohli byť v budúcnosti
na našich výstavách nielen vystavené ale aj
hodnotené.“
Verím, spolu s ostatnými porotcami, že
takéto vysvetlenie vystavovateľ akceptuje
a skutočne pomôže prelomiť ľady a v budúcnosti budeme môcť exponáty tohto typu
na našich výstavách hodnotiť.
Ako člen komisie porotcov ZSF môžem
prisľúbiť spoluprácu, iniciatíva však musí
vyjsť zo zberateľskej obce, jedna komisia leto
nerobí...
Pokračovanie v budúcom čísle

konštruovanom objekte bývalej parnej
elektrárne, ktorá dnes slúži ako výstavný
priestor Tatranskej galérie na Hviezdoslavovej ulici 12 v Poprade. Výstava sa bude
konať v dňoch 12. až 27. októbra 2012,
z toho od 12. do 18. októbra ako propagačná časť a od 19. do 29. októbra ako súťažná
časť výstavy Popradfila 2012.
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV
Vyplnené a podpísané prihlášky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke
Zväzu slovenských filatelistov, ako aj Klubu filatelistov v Poprade, treba doručiť
organizačnému výboru do 30. júna 2012.
Potvrdenie o prijatí exponátu obdržia vystavovatelia do 31. júla 2012 spolu s Bulletinom č. 2. Členovia ZSF neplatia výstavné
poplatky.
Na výstavu II. stupňa môžu byť prijaté iba
exponáty, ktoré na niektorej z predchádzajúcich výstav III. stupňa získali aspoň veľkú
striebornú medailu (60 bodov). V triede mládeže aspoň striebornú medailu (55 bodov).
Na výstavu III. stupňa sa prednostne prijímajú nové, doposiaľ nevystavené exponáty.

K výstave bude vyrobená príležitostná
poštová pečiatka, prítlač na obálku a lístok,
celinová obálka s prítlačou. Samozrejmosťou bude výstavný katalóg a palmáre.
Aktuálne informácie o výstave, vrátane
Bulletinu č. 1, a stave príprav sú priebežne zverejňované na internetovej stránke Klubu filatelistov v Poprade: www.kfpoprad.estranky.sk.
Písomná komunikácia s organizačným
výborom výstavy na adrese organizačného
výboru: Rastislav Ovšonka, Ústecko-Orlická
12, Poprad 058 01. Elektronická komunikácia na e-mailovej adrese: kfpoprad@gmail.
com. Telefonický kontakt: Rastislav Ovšonka
0905 202 703, Josef Rančák 0907 949 956.
Rastislav Ovšonka

50. výročie obnovenia KF 53-06
v Liptovskom Mikuláši

K

lub filatelistov 53-06 v Lip. Mikuláši si dňa
17.12.2011 pripomenul 50. výročie obnovenia Klubu Slávnostnou členskou schôdzou,
ktorá sa konala v Dome matice slovenskej.
Okrem členov KF 53-06 sa na schôdzi
zúčastnili aj pozvaní bývali členovia klubu,
manželky zosnulých zakladajúcich členov
klubu, ako aj bývalí a súčasní členovia KMF.
Na slávnostnej schôdzi sa zúčastnil aj predseda ZKF SR, zástupcovia mesta, inštitúcií
ako aj sponzori, ktorí v minulosti ako aj
v súčasnosti spolupracujú s KF.
Po privítaní účastníkov p. Ján Repček odovzdal slovo p. PaedDr. Jozefovi Oškovi, ktorý
vo svojom príspevku podrobne dokumentoval
aktívnu činnosť klubu za uplynulé obdobie.
Konštatoval, že presný dátum vzniku filatelistického spolku v Liptovskom Svätom
Mikuláši nepoznáme. Vie sa len toľko, že
už začiatkom 30. rokov minulého storočia
sa filatelisti v Liptovskom Svätom Mikuláši
schádzali v hostinci u Jána Dobrotu na námestí.

2012 / 1

Prvé písomné správy o Klube, ktorý
po vojne obnovil svoju činnosť sa nachádzajú z rokov 1944 a 1945. V roku 1944 klub
evidoval 26 členov. Všetka činnosť bola zameraná hlavne na zaistenie známok z nových emisií. Ako náhle bolo možné kupovať
známky na pošte, tak počet členov sa znižoval a 1. 1. 1950 klub zanikol.
K obnoveniu činnosti Klubu filatelistov v Liptovskom Mikuláši dochádza 22. 7.
1961. V roku 1965 zakladá Jozef Oško mládežnícky filatelistický krúžok. Od tohto
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roku nepretržite vedie KMF už 46 rokov.
V máji 1971 KF zaktivizoval svoju činnosť
a pripravil I. Celoslovenskú výstavu poštových známok mladých filatelistov. V osemdesiatych rokoch boli usporiadané tri výstavy celoslovenského významu. V tomto
období KF dosiahol najvyššiu členskú základňu 107 členov. V deväťdesiatych rokoch
sa veľký počet členov odhlásil z odberu noviniek a tým aj z klubu. V novom tisícročí
dochádza k oživeniu činnosti najmä formou
propagácie a zviditeľnenia sa cez výstavy,
účasťou na burzách v rôznych slovenských
mestách alebo organizovaním a spoluúčasťou na inauguráciách poštových známok.

O

130. výročie založenia pošty
v Liptovskom Jáne

becný úrad v Liptovskom Jáne v spolupráci s klubom filatelistov 53 – 06
v Liptovskom Mikuláši si dňa 7. mája 2012
pripomenú 130. výročie založenia pošty
v Liptovskom Jáne. Táto pošta bola založená
6. mája 1882.
Slávnostné pripomenutie sa uskutoční
v zasadačke obecného úradu v Liptovskom
Jáne o 15.00 hodine. Pri tejto príležitosti bude
používaná príležitostná poštová pečiatka
a prítlače na poštovom lístku a obálke s ná-

R

metom historických častí obce. Príležitostná
poštová pečiatka bude používaná dňa 7. mája
2012 na obecnom úrade, v ostatné dni až
do 15. mája na pošte v Liptovskom Jáne.
Veríme, že využijete možnosť navštíviť
obec Liptovský Ján, jej termálne pramene
a kúpaliská, ako aj jej staré kúrie a kaštiele,
ktoré čo do počtu radia obec Liptovský Ján
ako slovenskú raritu.
Repček Ján
predseda KF 53-06 Liptovský Mikuláš

Aktivity klubov filatelistov
v Trenčíne v roku 2012

ok 2012 bude pre oba kluby filatelistov
veľmi atraktívny a náročný na prípravu
a realizáciu plánovaných podujatí. V tomto
roku si mesto Trenčín pripomenie 600. výročie udelenia kráľovských výsad a Slovenská pošta, a. s., vydá novú poštovú známku
Skalka pri Trenčíne. Mimo týchto hlavných
filatelistických podujatí si trenčianski fila-
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V rámci diskusie vystúpil predseda ZKF
SR Ing. Jozef Vangel, ktorý poďakoval členom KF 53-06 za ich aktívnu prácu v prospech filatelie na Slovensku a odovzdal ďakovné listy ZKF SR predsedovi KF 53-06
a PaedDr. Jozefovi Oškovi.
V závere Slávnostnej schôdze predsedom
KF 53-06 p. Jánom Repčekom a PaedDr. Jozefom Oškom boli odovzdané pamätné listy ZSF, ZKF SR, sponzorom a zástupcom
mesta, a inštitúcií, ktorí spolupracovali s KF
v minulosti. Pamätnými listami boli odmenení aj súčasní a minulí členovia KF 53-06,
ako aj mládežníci.
J. Vangel, J. Oško

telisti pripravujú ďalšie zaujímavé aktivity.
A aké sú to:
1. Pri príležitosti 20. výročia vzniku spoločenstva Svätý Gabriel KF 52-19 Trenčín
usporiada v refektári Piaristického gymnázia
v dňoch 24. až 31. mája 2012 nesúťažnú výstavu z exponátov členov SSG. Súčasťou podujatia bude aj 26. mája zasadanie SSG v Trenčíne.
Spravodajca ZSF

Z KLUBOV A REGIÓNOV
2. V dňoch 1. až 30. júna 2012 bude prebiehať v Posádkovom klube Trenčín filatelisticko – filokartistická výstava „Svet na pohľadniciach“.
3. Pri príležitosti vydania novej slovenskej známky z emisie Krásy vlasti - Skalka
pri Trenčíne uskutoční sa jej slávnostná
inaugurácia v Skalke nad Váhom v dňoch
14. alebo 21. júla 2012.
4. Pri príležitosti 600. výročia udelenia
kráľovských výsad slobodnému kráľovskému mestu Trenčín v roku 1412 kráľom
Žigmundom Luxemburským bude v období
od 3. augusta do 2. septembra 2012 na združenej výstave k tejto udalosti participovať aj
KF 52-19 so svojou filatelistickou expozíciou
v Posádkovom klube. Pri tejto príležitosti sa
tiež uskutoční príležitostný let s prepravou
pošty na trase Žilina – Trenčín a späť. Bude
to 3. alebo 4. augusta 2012 podľa stavu počasia.
5. Pri príležitosti 10. výročia vzniku veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne usporiada KF 52-19 v dňoch 21. až 30.

B

Skautský krúžok filatelistov
v roku 1921 v Rožňave

úrlivo i v tichosti uplynul filatelistický
rok 2011 a akosi ušlo pozornosti, že nielen KF v Žiline mal 90. ročné jubileum, mali
ho aj mladí filatelisti v Rožňave.
Dňa 18.11.1921 sa na gymnáziu v Rožňave
v školskom roku 1921/22 vytvorila skautská
organizácia a v jednom jej oddelení - filatelistickom krúžku, bolo šesť členov. Vedúcim
krúžku bol Koloman Szentpéteri. Krúžok
bol veľmi aktívny, a na stretnutí Jambore
v roku 1932 v Prahe, kde sa ukazovala činnosť skautských skupín, nás reprezentoval
krúžok filatelistov dvomi zbierkami.
Bol to úspech. O rok neskôr na ďalšom
stretnutí Jambore v Gödölö členovia krúž2012 / 1

septembra 2012 v Posádkovom klube Trenčín propagačnú výstavu „Slováci v misii
OSN UNFICYP na Cypre a operácii NATO
ISAF v Afganistane“.
Tieto podujatia budú usporiadané v spolupráci Vyšším územným celkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, mestom
Trenčín, Trenčianskym múzeom, obcou
Skalka nad Váhom, farskými úradmi mesta
Trenčín a Skalka nad Váhom, Posádkovým
klubom Trenčín, Klubom vojenských veteránov a klubom numizmatikov pri Posádkovom klube. K jednotlivým podujatiam sa
budú používať príležitostné poštové pečiatky, kašety, ako aj poštové lístky s prítlačou.
Požiadavky na tieto materiály môžete adresovať na KF 52-19 pri Posádkovom klube,
Hviezdoslavova 17, 911 27 Trenčín.
Okrem týchto akcii trenčianski filatelisti pripravujú aj celoslovenské burzy a to
v dňoch 27. mája a 4. novembra 2012.
Na všetky tieto podujatia Vás srdečne pozývajú výbory klubov filatelistov v Trenčíne.
- Ký -

ku vystavili tri zbierky. Úspech bol taký,
že koncom roka 1932 sa vytvoril nový krúžok filatelistov.
Viedol ho A. Medek, neskôr A. Majkut.
Oba krúžky boli pod patronátom grófa
Andrássyho. V tomto krúžku bol neskôr aj
Štefan Harviščák, ktorý za života, v roku
1997 pre bulletin Martinia uviedol:
Vo filatelistickom krúžku na gymnáziu
nás bolo až 58 členov. Vo filatelii sme sa
nedelili, hoci mimo nej časť členov chodila
do katolíckeho spolku a osem členov do židovského spolku. Aj ako filatelistov nás spájali skautské myšlienky svornosti.
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Za Slovenského štátu sme na známky získavali peniaze aj tak, že sme robili brigády
na biskupských pozemkoch, ale nie, že by
sme sa narobili. Skôr išlo o výchovu k práci.
Dostali sme však dobre zaplatené. Pán farár
Štefan Kováč, popri pastoračnej činnosti
priam žil s filateliou. Čítal nám články zo
Slovenského filatelistu. Neskutočný žiaľ sme
mali, keď prišla spáva, že na fronte padol.

Činní sme boli aj po roku 1945 už v spolku filatelistov a v roku 1969 po založení Zväzu slovenských filatelistov z tých prvých, ešte
žijúcich (už dôchodcov) sa do KF v Rožňave
prihlásili Dr. E, Kiss, M. Rybár, E. Roman, A.
Abónyi, K. Majthényi, Štefan Harviščák a môj
brat Jozef Harviščák“. Aspoň dodatočne spomienka z histórie filatelie na Slovensku.
Otto Gáťa

MUDr. Jaroslav Pospíšil nás opustil

S

mutná správa k nám prišla
z Klubu filatelistov 54-32 vo
Vranove nad Topľou. Dňa 19.
septembra 2011 nás opustil dlhoročný člen Zväzu slovenských
filatelistov MUDr. Jaroslav Pospíšil. Narodil sa 7. septembra
1938. Bol nie len vznikajúcim
a priateľským človekom, dobrým filatelistom ale aj obeta-

vým klubovým funkcionárom.
V klube filatelistov 54-32 vykonával veľa rokov funkciu novinkára, pokladníka a zároveň
i tajomníka klubu filatelistov.
Bol dušou klubu filatelistov vo
Vranove o čom svedčí aj fakt,
že jeho úmrtím klub filatelistov
končí svoju činnosť.
Česť jeho pamiatke!

Odišiel a predsa ostáva s nami
13.12.2011 sa objavila na internete smutná správa, že nás
opustil JUDr. Vladimír Priputen, dlhoročný člen nášho zväzu. Následne na webovej stránke
ZSF boli podrobnejšie informácie o jeho pohrebe 17.12.2011
(http://www.zsf.chtf.stuba.sk/
parte.htm).
Rozlúčili sme sa s milovaným
človekom, ktorého niektorí nazývali pán doktor Priputen, niektorí Vlado, alebo jednoducho „Vova“. Každého z nás v tomto spoločenstve spája to, čo sme
s ním prežili, a každý môže o ňom hovoriť
z pohľadu svojich spomienok. Do spoločnej
mozaiky jeho života chcem vložiť niekoľko
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všeobecných myšlienok a pocitov, ktoré mi utkveli pamäti.
Prvý a najdôležitejší čriepok,
ktorý vkladám do mozaiky spomienok, je pocit radosti z našich
stretnutí a rozhovorov. Vlado,
vedel si počúvať, čo hovorím,
a ja som si rád uchovával to, čo
si povedal Ty mne. A vždy som
odchádzal s pocitom, že sa s Tebou chcem stretnúť znova. Tvoj
spôsob videnia života, životný
optimizmus bol veľmi pôsobivý a často bol
oporou v mojom živote. Som presvedčený, že
takto Ťa vnímali aj ostaní Tvoji priatelia.
Nie je to dávno, čo som predniesol “ laudácio“ k Tvojmu životnému jubileu s nulou
Spravodajca ZSF
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na konci pri posedení s rodinou a priateľmi.
Sedmička s nulou vyjadrovala zrelý vek,
dala Ti právo s hrdosťou sa pozrieť najmä
dozadu. Pozerali sme sa spolu z jeho vrcholu
na Tvoj filatelistický život. Kolektívna pamäť
mi pomohla vrátiť sa šesťdesiat rokov dozadu, tá moja osobná niekde do polovice tohto
obdobia. Teraz mi tiež pomáha urobiť bilanciu Tvojej činnosti od mladosti až po zrelý
vek. Spoločenstvo filatelistov Ťa pozná ako
činorodého človeka, ochotného ponúknuť
svoj nápad a priložiť ruku k dielu na jeho
realizáciu. A bolo mnoho pozoruhodného
v Tvojom filatelistickom živote, od vystavovateľskej činnosti, cez vynikajúce publikačné činy, po organizačnú prácu na klubovej,
národnej i medzinárodnej úrovni. Cenili

V

Milan Soldán zomrel

ianoce a dni okolo najkrajších sviatkov roka bývajú pre
ľudí spravidla spojené s radosťou
a potešením. Avšak život prináša
aj také chvíle, ktoré túto tradíciu
narušia a tak to bolo aj v nedávnych dňoch, kedy najbližšiu rodinu aj priateľov filatelistov zastihla
smutná správa, že nás opustil Milan Soldán. Napriek tomu, že mal
vážnu chorobu, o ktorej vedeli
viacerí, nepoddával sa osudu.
Bol pracovitý, veselý a odhodlaný bojovať so
zákernou nemocou. Niekoľko dní po Vianociach, 28. decembra 2011 vo veku 71 rokov ho
však zradilo srdiečko...
Milan Soldán bol dlhoročný filatelista
a zakladajúci člen Klubu filatelistov Tirnavia. Patril medzi najaktívnejších členov
klubu, nevynechajúc žiadnu z pravidelných
týždňových schôdzok klubu, kam prinášal
nielen novinky známkové ale aj filatelistické
lebo spravidla, spolu s manželkou navštevoval rozličné filatelistické podujatia ako boli
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sme si Tvoje schopnosti a činy a naše spoločenstvo to vyjadrilo početnými oceneniami.
Tvoju činorodosť sme poznali nielen my, ale
i spoločenstvá filatelistov v okolitých krajinách. A tí tiež ocenili Tvoju osobnosť bohatou mierou.
Je pre mňa cťou, že som bol súčasťou tohto impozantného diania.
Za všetkých slovenských filatelistov vyjadrujem vďaku, že si tu s nami bol, že sme
mohli byť súčasťou Tvojho bytia a vyjadriť,
že nám budeš veľmi chýbať.
Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
Česť Tvojej pamiatke.
Ľubomír Floch

oslavy Dňa poštovej známky,
inaugurácie nových známok
alebo Dni filatelie. Pretože bol
novinkárom KF od jeho založenia, jeho činnosť prispievala
k aktívnej práci nášho, inak
neveľkého klubu početnosťou
členskej základne ale pomerne
bohatého na činnosť. Aj keď
bol vzdelaním technického
smeru, v zberateľskej činnosti
dával prednosť spoločenskovednej oblasti ako je umenie, poštová história a portréty anglickej kráľovnej. A samozrejme zbierka slovenských známok patrila
k tým, ktoré pravidelne obohacoval o nové
prírastky.
Patril medzi tých členov klubu, ktorí boli
ochotní priložiť ruky k dielu aj k manuálnej
práci pri organizovaní Regionálnej výstavy
TIRNAVIA 2008. Zbieral celiny a trnavské
poštové pečiatky a ako vystavovateľ sa zúčastňoval výstav vytvoreným exponátom
príležitostných poštových pečiatok Trna-
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vy. Filatelia mu prinášala radosť, podobne
ako práca v záhradke a jeho vnúčatá a tak
je predpoklad, že o niekoľko rokov v jeho
zbierkach bude z rodiny niekto pokračovať,
aby meno Soldán z filatelie celkom neodišlo.
Klub filatelistov Tirnavia jeho odchodom
stratil obetavého člena, ktorého nebude
ľahké nahradiť. Je pre náš klub zaujímavé,
že býval v tesnom susedstve ďalšieho náš-

ho člena, ktorý nás tiež predčasne opustil.
Ostáva nám veriť, že vo filatelistickom nebi
sa teraz spolu s Milanom Šnircom na nás
pozerajú a zachovávajú nám i naďalej svoju
priazeň medzi filatelistickými hviezdami.
My môžeme povedať, že na nich budeme len
v dobrom spomínať.
Za výbor KF ZSF Tirnavia
Mgr. J. Mička

Za Martinom Holdošom
*28.1.1947 +6.11.2011
Dobrotu mal v srdci, lásku
v duši....
Nie je to tak dávno, keď
sme mu na začiatku roka 2007
pri príležitosti životného jubilea 60 rokov želali do ďalších
rokov pevné zdravie, rodinnú
pohodu, veľa tvorivých nápadov
a spokojnosti... Žiaľ nikto vtedy
nepredpokladal, že naše želania
budú mať len pomerne krátku
účinnosť. Dňa 6.11.2011 odišiel
náhle a celkom nečakane bez slova rozlúčky
vo veku nedožitých 65 rokov. Táto smutná
správa nás nečakane a bolestivo zasiahla
v našich srdciach. Dokončil svoju pozemskú
púť a odišiel do večnosti.
Početní známi, rodina, priatelia sa s ním
rozlúčili na cintoríne v Brezovej pod Bradlom 10. novembra 2011 s poďakovaním
za všetko, čo pre ľudí urobil. Kronika jeho
života je veľmi pestrá. Medzi najväčšie záľuby patrili divadlo a filatelia. Pán Holdoš
bol jedným z pilierov Divadelného súboru
J. M. Hurbana, kde pôsobil 42 rokov ako
ochotník, režisér, scénarista či technik.
Na Brezovej i v širokom okolí si ho budú
dlho pamätať v postave Sváka Ragana.
S organizovanou filateliou začal v KF
Senica. Bol členom prípravného výboru pre
založenie KF v Brezovej pod Bradlom, kde
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po jeho vzniku v roku 1983
prestúpil. Bol dušou klubu,
vykonával správcu novinkovej
služby a v poslednom období
hospodára. Venoval sa i mládeži a niekoľko rokov viedol krúžok mladých filatelistov. Aktívne sa podieľal na všetkých
činnostiach klubu. Na jeho
podnet boli zrealizované viaceré príležitostné pečiatky.
Podieľal sa na návrhoch klubových príležitostných korešpodenčných lístkov. Okrem známok zbieral pivné podnosy,
etikety a pohľadnice. Za dlhoročnú aktívnu
činnosť v klube mu bol v roku 2007 udelený
strieborný Čestný odznak ZSF.
Pán Holdoš mal veľký zmysel pre humor.
Zbieral a vymýšľal vtipy, ktoré publikoval
v rôznych časopisoch. Vymenovať všetky
jeho činnosti je veľmi ťažké. Dôležité však
je, že bude natrvalo v našich spomienkach
a bude nám chýbať pre jeho ľudský prístup
k nám všetkým. Vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť jeho rodine, najmä pani
manželke, ktorá s ním zdieľala po celý život
strasti i radosti.
Martin budeš nám veľmi chýbať. Uchovávame si Ťa vo svojej pamäti i v našich srdciach. Česť Tvojej pamiatke!
Členovia KF 52-52 Brezová pod Bradlom
Spravodajca ZSF

Celiny – poštové lístky s prítlačou 2011 – IV. štvrťrok

Sběratel 2011.
200 CDV 148/11
(08.09.2011).
Sindelfingen 2011.
201 CDV 148/11
(27.10.2011).
Deň otvorených dverí rakúskych filatelistov 2011.
202 CDV 192/11 (05.11.2011).

Deň slovenskej
poštovej známky
a filatelie.
204 CDV 192/11
(19.12.2011).
Výstava krojov – OZ
Mikroregión Radošinka.
205 CDV 148/12
(28.01.2012).
B. Bystrica na poštových celinách a celistvostiach.
206 CDV 192/12 (15.03.2012).
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