PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY A KAŠETY V III. ŠTVRŤROKU 2017
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.

V rubrike sú zaradené pečiatky za júl až koniec septembra, teda o jeden mesiac viac ako po iné štvrťroky.
Spôsobil to posun vydania tretieho čísla na október. Dvadsaťštyri príležitostných pečiatok a dva kašety
reflektujú 25 rozličných udalostí. Tri pečiatky sú venované inauguráciám nových známok. Väčšina z nich
sa venuje významným spoločenským podujatiam a významným výročiam. S filateliou sa viaže 9 pečiatok.
Všetky pečiatky majú čiernu farbu, okrem PPP 47/17, ktorá je modrá.
Za obrazovou časťou sú doplnkové informácie, ktoré rozvíjajú poznanie o tom, čo sa kde udialo nielen z
filatelistického hľadiska. Kto sa chce dozvedieť viac, môže kliknúť na odkaz, čím získa prístup k
elektronickej informácii. Pečiatky použité na FDC sú vyobrazené na vnútornej strane obálky časopisu.

Obraz PPS

Názov, autor, základné údaje,

Obraz PPS

Názov, autor, základné údaje,

miesto a dátum používania.

miesto a dátum používania.

Pribinove a Cyrilo-metodské

60. výročie Zemplínskeho

slávnosti.

múzea.

A. Ferda, PPK 01/17.

A. Ferda, PPP 35/17.

Pošta Nitra, 3.7.2017.

Pošta Michalovce 1, 6.7.2017.

Európske ľudové remeslo.

Inaugurácia poštovej známky:

Mgr. art. Jozef Česla, PPP

Andrej Radlinský.

36/17.

A. Ferda, PPP 37/17.

Pošta Kežmarok 1, 7.7.2017.

Pošta Trnava 1, 7.7.2017.

Gorazdov Močenok.

Žilinská detská univerzita 2017.

Grafická úprava A. Ferda, PPP

Grafická úprava A. Ferda, PPP

38/17.

39/17.

Pošta Močenok, 13.7.2017.

Pošta Žilina 1, 14.7.2017.

Otvorenie múzea Sv. Gorazda.

Andrej Radlinský - kňaz,

A. Ferda, PPP 40/17.

národný buditeľ.

Pošta Močenok, 14.7.2017.

A. Ferda, PPP 41/17.
Pošta Močenok, 04.8.2017.

780. výročie prvej písomnej

780. výročie prvej písomnej

zmienky. A. Ferda, PPP 42/ 17.

zmienky. A. Ferda, PPP 43/17.

Pošta Galanta 1, 10.8.2017.

Pošta Galanta 3, 10.8.2017.

100 rokov organizovanej

Slovenská filatelistická

banskej záchrannej služby.

akadémia.

Akad. mal. R. Cigánik, PPP

A. Ferda, PPP 45/17.

44/17.

Pošta Banská Bystrica 1,

Pošta Handlová, 10.8.2017.

17.08.2017.

SIAF 2017.

25. výročie prijatia Ústavy SR.

A. Ferda, PPP 46/17.

A. Ferda, PPP 47/17.

Pošta Sliač, 26.08.2017.

Pošta Močenok, 4.9.2017.

Václav Nedomanský - hokejová

Skvosty východu v známkovej

legenda. A. Ferda, PPP 48/17,

tvorbe F. Horniaka.

farba modrá.

A. Ferda, PPP 49/17.

Pošta Bratislava 1, 7.9.2017.

Pošta Svidník, 7.9.2017.

Národné matičné slávnosti

Sběratel 2017.

Trnava 2017.

A. Ferda, PPK 02/17.

A. Ferda, PPP 50/17.

POFIS Bratislava, 8.9.2017.

Pošta Trnava 1, 7.9.2017.

23rd World Olympic Collectors

Radvanský jarmok.

Fair.

A. Ferda, PPP 52/17.

A. Ferda, PPP 51/17.

Pošta Banská Bystrica 1,

Pošta Bratislava 1, 8.9.2017.

8.9.2017.

225. výročie Slovenského

700. výročie prvej písomnej

učeného tovarištva.

zmienky.

A. Ferda, PPP 53/17.

A. Ferda, PPP 54/17.

Pošta Močenok, 14.9.2017.

Pošta Humenné 1, 14.9.2017.

Odhalenie pamätnej tabule -

360. výročie narodenia Imricha

Jozef Miloslav Hurban.

Thökölyho.

Mgr. Štefan Zachar, PPP 55/17.

Mgr. art. Jozef Česla, PPP

Pošta Hlboké, 17.9.2017.

56/17. Pošta Kežmarok 1,
25.9.2017.

90 rokov Tekovského múzea.

75. výročie prvej pošty Paňa –

A. Ferda, PPP 57/17.

Nemespann. A. Ferda, PPP

Pošta Levice 1, 27.9.2017.

58/17. Pošta Veľký Cetín,
30.9.2017.

Doplnkové informácie k príležitostným pečiatkam:
PPK 01/17. Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti. Tieto slávnosti každoročne prinášajú bohatý kultúrny
program venovaný predovšetkým cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii, no ich súčasťou sú aj
výstavy, konferencia, tvorivé dielne, či Nitriansky jarmok. Všetky aktivity sa vždy konajú v starom meste
Nitry – na Nitrianskom hrade, v podhradí, na Svätoplukovom námestí a v Pešej zóne (L. Illešová:
http://matica.sk/nitra-mila-nitra-pribinove-a-cyrilo-metodske-slavnosti-2017/).

Tohtoročné

slávnosti

pripomína vyobrazený kašet (www.pofis.sk/peciatky).
PPP 35/17. 60. výročie Zemplínskeho múzea. Múzeum je najstarším na území Zemplína. Jeho expozície
sú umiestnené v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa v Michalovciach. Zameriava sa na výskum
a dokumentáciu prírody, histórie, kultúry a umenia regiónu. Vlastní a prezentuje na Slovensku
najucelenejší súbor diel Teodora Jozefa Moussona (1887 – 1946), známeho aj ako maliara Zemplína (V.
Ondo-Cholewová: http://michalovce.dnes24.sk).
PPP 36/17. Európske ľudové remeslo. Medzinárodný festival ľudových remesiel a kultúry Kežmarok.
Každoročne od roku 1991 sa počas druhého júlového týždňa na tri dni Kežmarok premení na trh remesiel.
Bohatý trojdňový program v historickom centre Kežmarku je už tradične cieľom stretnutí nielen
remeselníkov, šermiarov, domácich a zahraničných folklórnych skupín, ale i hercov, milovníkov vážnej i
modernej hudby, sokoliarov a vzácnych hostí. Kežmarskí filatelisti na festivale participujú od roku 1992
tvorbou príležitostných filatelistických suvenírov (http://elro.kezmarok.sk/.

PPP 37/17. Inaugurácia poštovej známky: Andrej Radlinský. A. Radlinský bol organizátor náboženského i
kultúrneho života. Usiloval sa o kultivovanie a pozdvihnutie slovenského jazyka i národa a pokladá sa za
významnú osobnosť histórie Slovákov (J. Mička: http://nzr.trnava.sk/?q=node/2447). Viac v rubrike nové
poštové známky v tomto čísle časopisu.
PPP 38/17. Gorazdov Močenok. Tohtoročný jubilejný festival bol opäť bohatý na sprievodné akcie.
Uskutočnila sa tam filatelistická výstava Klubu filatelistov 52-46 Močenok s názvom Strieborný
Gorazdov Močenok 1993 – 2017, na ktorej predstavili zobrazenú príležitostnú pečiatku (http://www.vitismas.sk/oznamy/gorazdov-mocenok-2017.html).
PPP 39/17. Žilinská detská univerzita 2017. Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity organizuje v
letných mesiacoch od roku 2007 každoročne, zvyčajne v júli, jednotýždňovú aktivitu pod názvom Žilinská
detská univerzita. Štúdium je ukončené promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej dekan
EF študentom odovzdá diplomy a prizná titul "bakalárik" alebo "inžinierik" (https://zdu.uniza.sk/oprojekte).
PPP 40/17. Otvorenie múzea Sv. Gorazda. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák otvoril a požehnal
Múzeum a galériu sv. Gorazda v bývalom kláštore Milosrdných sestier svätého Vincenta v Močenku
(http://www.biskupstvo-nitra.sk/biskup-judak-otvoril-a-pozehnal-muzeum-a-galeriu-sv-gorazda-vmocenku/).
PPP 41/17. Andrej Radlinský - kňaz, národný buditeľ. Druhá pečiatka na túto tému. Podrobné informácie
nájdete v tomto časopise v rubrike známková tvorba.
PPP 42,43/ 17.Galanta - 780. výročie prvej písomnej zmienky. Najstaršia písomná zmienka o Galante je
v súpise majetku Pannonhalmskeho opátstova z rokov 1237 – 1240 napísanej z príkazu kráľa Belu IV.
PPP 44/17. 100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby. 10. august je zapísaný v slovenskom
kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky, ktorý si v Handlovej
pripomínajú ako Deň bielych ruží. Mesto Handlová v spolupráci s Klubom filatelistov 53-11 v Handlovej,
(Michal Hertlík, predseda) pripravilo pre filatelistov a priaznivcov poštovej histórie príležitostnú poštovú
pečiatku s motívom 100. výročia Organizovanej banskej záchrannej služby v Handlovej a pamätným
dátumom 10.8.2017. Od zriadenia organizovanej banskej záchrannej služby na Slovensku uplynie 2.
septembra 2017 presne 100 rokov. J. Oswaldová:
( http://www.handlova.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=134446).

PPP 45/17.Slovenská filatelistická akadémia. Organizácia je občianskym združením filatelistov, ktorí sa
venujú dejinám poštovníctva a filatelii na vysokej odbornej úrovni. Súčasným predsedom akadémie je
Michal Kiššimon.
PPP 46/17. SIAF 2017. Siedmy ročník Medzinárodných leteckých dní SIAF 2017 (Slovak International
Air Fest) na Sliači si pripísal niekoľko významných prvenstiev. Bol atraktívny nielen leteckou technikou,
ktorá sa na sliačskom nebi predstavila po prvý raz (americký bombardér B1), ale aj počtom návštevníkov
(150 000). Víťazom prestížneho titulu Best Display Smik Trophy si odniesli aktuálni nositelia ocenenia za
najlepšiu

letovú

ukážku

vo

svete –

turecký

tím

Solotürk

prezentujúci

lietadlo F-16

(https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/439982-medzinarodne-letecke-dni-siaf-2017-skoncili-uspesne-as-rekordnou-ucastou/.
PPP 47/17. 25. výročie prijatia Ústavy SR. Ústava Slovenskej republiky bola prijatá 1. septembra1992 na
bratislavskom hrade.
PPP 48/17. Václav Nedomanský - hokejová legenda. Václav Nedomanský je členom Siene slávy IIHF
(1997), Siene slávy slovenského hokeja (2002) a Siene slávy českého hokeja (2008).
PPP 49/17. Skvosty východu v známkovej tvorbe F. Horniaka. Výstava „Skvosty východu v známkovej
tvorbe Františka Horniaka“ je obsahovo jedinečná a príťažlivá. Výstavný projekt prezentuje umelcovu
tvorbu v priestoroch Galérie Dezidera Millyho vo Svidníku s početným zastúpením ryteckých prepisov
práve z východoslovenského regiónu. Na príležitostnej pečiatke je vyobrazený jeho obraz Krivý jarok,
ktorý bol zvolený ako predloha známky k stému výročiu narodenia autora. Bola inaugurovaná práve
v tejto galérii (2006) (http://www.snm.sk/?tlacove-spravy&clanok=skvosty-vychodu-v-znamkovej-tvorbefrantiska-horniaka-1).
PPP 50/17. Národné matičné slávnosti Trnava 2017. Tohtoročné Národné matičné slávnosti, ktoré pri
príležitosti 154. výročia svojho založenia organizovala Matica slovenská, pozostávali z dvoch
samostatných častí. Vyvrcholením prvej časti (Martin, 11.8.) bolo odhalenie búst J. M. Hurbana a A.
Radlinského pri príležitosti 200. výročia narodenia týchto významných slovenských dejateľov.
Integrálnou súčasťou programu druhej časti podujatia (Trnava 7. – 10.9.) bola okrem vystúpení domácich
a zahraničných folklórnych súborov aj konferencia „Slovensko v súradniciach času“, prezentácia matičnej
vedy, odbornej činnosti, edičných a divadelných aktivít. Príležitostná pečiatka sa vzťahuje na slávnosti
v Trnave (I. Poláková: http://matica.sk/narodne-maticne-slavnosti-2017/).
PPK 02/17. Sběratel 2017. Kašet bol používaný v stánku POFIS Slovenská pošta a.s. na Medzinárodnom
veľtrhu poštových známok, mincí, kariet, minerálov a zberateľstva v Prahe (08. 09. - 09. 09. 2017).

PPP 51/17. 23rd World Olympic Collectors Fair. Slovenská spoločnosť olympijských a športových
zberateľov (SSOŠZ) zorganizovala v dňoch 8. - 10. 9. 2017 v NH Bratislava Gate One Hotel v Bratislave
tradičné svetové stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií, na ktorom sa stretlo viac
ako 100 zberateľov z celého sveta (V. Jankovič: www.postoveznamky.sk).
PPP 52/17.Radvanský jarmok. Viac informácií nájdete v rubrike nové poštové známky v tomto čísle
časopisu.
PPP 53/17. 225. výročie Slovenského učeného tovarišstva. Je to 225 rokov, čo Slovenské učené
tovarišstvo bolo legálne schválené ako spolok (1792) a mohlo začať pôsobiť na území nielen vtedajšieho
Slovenska, ale aj za jeho hranicami. Prostredníctvom vydavateľskej činnosti sa rozhodli šíriť, pestovať
a kultivovať slovenčinu podľa Bernoláka. Tovarišstvo malo viac ako päťsto členov. Hlavné sídlo bolo
v Trnave, odnože v Nitre, vo Veľkom Rovnom, v Banskej Bystrici, Bratislave, Solivare, Rožňave,
Košiciach, Spišskej Kapitule, ale aj v Jágri a vo Viedni. Členovia tovarišstva boli zo Slovenska, z
Maďarska, Moravy, Poľska, Chorvátska, Rakúska i Rumunska. (Š. Martinkovič http://snn.sk/news/skvelimuzi-slovenskeho-uceneho-tovarisstva/).
PPP 54/17. Humenné - 700. výročie prvej písomnej zmienky. Mesto Humenné vzniklo zo starej
slovanskej osady pri rieke Laborec, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z r. 1317. Kráľ Matej Korvín
v 15.stor. udelil mestu výsady potvrdené pečaťou a erbom (https://www.humenne.sk/O-meste/Historiamesta/).
PPP 55/17. Odhalenie pamätnej tabule - Jozef Miloslav Hurban. Jozef Miloslav Hurban (19. 3. 1817,
Beckov – 21. 2. 1888, Hlboké) bol slovenský národovec, evanjelický kňaz, politik, novinár, literárny kritik
a spisovateľ. Príležitostná poštová pečiatka bola používaná 17. 9. 2017 v Hlbokom pri príležitosti
odhalenia jeho pamätnej tabule.
PPP 56/17. 360. výročie narodenia Imricha Thökölyho. 25 – 26.09 sa v múzeu na Kežmarskom hrade
uskutočnila dvojdňová konferencia pod názvom „Rod Thököly“ na pamiatku narodenia grófa I.
Thökölyho (25.10.1657), vodcu stavovského povstania proti habsburskej absolutistickej moci. Za boj
v spojenectve s Turkami ho turecký sultán korunoval za kráľa Horného Uhorska. Klub filatelistov
v Kežmarku vydal pri tejto príležitosti UTL s prítlačou vyobrazenia jeho hrobu na kupóne a príležitostnú
celinu (50 ks) s prítlačou jeho portrétu z rytiny.
PPP

57/17.

90

rokov

Tekovského

múzea.

http://www.muzeumlevice.sk/fotky/osobnosti/jozef_necsey.jpg Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo
zásluhou vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval mestu Levice v roku 1927 svoju

rozsiahlu zbierku archeologických predmetov, národopisných predmetov, obrazov, rodinného archívu
a kníh. Od roku 1958 sídli v Kapitánskej budove v areáli hradu Levice zobrazenej na pečiatke
(http://www.muzeumlevice.sk/index.php?mnu=HS&jazyk=SK).
PPP 58/17. 75. výročie prvej pošty Paňa – Nemespann. Paňa (maď. Nemespann) je obec na Slovensku v
okrese Nitra.

