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Ochr an a prírody
Botan ick á z á h r a da UPJ Š
v Košiciach

M agn ó l i a
v eL’ ko kv e tá
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30. 4. 2020 * EUROPA 2020: Dávne poštové
trasy – Magna Via * príležitostná známka *
N: Ľ. Paľo * OF Tiskárna Hradištko * PL: 8 ZP
(A), TF: ? PL; ZZ: 6 ZP (B), TF: ? ZZ * papier
FL (A), samolepiaci BP (B) * HZ 13 ½ (A),
vlnitý výsek 9 ¾ : 9 ½ (B) * FDC N: Ľ. Paľo,
R: J. Česla, OTp Tiskárna Hradištko * náklad:
A – 160 tis. (20 tis. PL), B – 50 tis. (5 tis. ZZ)

711) mapa úseku poštovej trasy Magna Via, spájajúcej
Viedeň so Sedmohradskom (16. stor.)

711
711
711
711
711

712 T2 50 g viacfarebná .................................0,65
712 FDC .............................................................. 1,55
712 špeciálny PaL .................................................6,00
Kupóny a spojky

712
712
712
712

KĽ
..............................................................0,65
KP
..............................................................0,65
KĽ+KP.............................................................0,65
S
..............................................................1,30

18. 5. 2020 * 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005) * príležitostná známka, spoločné vydanie s Poľskom * N: M. Jędrysik, LR: G. Gałązki * OF
Tiskárna Hradištko * PL: 6 ZP + 6 K, TF:
? PL * papier FL * HZ 13 ½ * FDC N+R:
Ľ. Žálec, OTp Tiskárna Hradištko * náklad:
180 tis. (30 tis. PL)

1,20 € viacfarebná .................................... 1,20
PL (109 x 127 mm) ......................................... 9,60
FDC .............................................................. 2,10
ZZ
.............................................................. 7,20
NL
.............................................................. 0,91

13. 5. 2020 * Osobnosti: Maximilián Hell
(1720 – 1792) * príležitostná známka * N: V.
Rostoka * OF Tiskárna Hradištko * PL: 25 ZP
+ 25 K, TF: 2 PL * papier FL * HZ 13 ½ * FDC
N: V. Rostoka, OF BB print * náklad: 500 tis.

713) pápež Ján Pavol II. (1920 – 2005), rodný dom pápeža vo Wadowiciach
K) pápež Ján Pavol II. a kardinál Ján Chryzostom Korec
(1924 – 2015)

713
713
713
713

1,70 € viacfarebná .................................... 1,70
PL (185 x 111 mm) .......................................10,20
FDC ..............................................................2,60
PaL .............................................................. 1,61

713
713
713
713
713
713
712) Maximilián Hell (1720 – 1792) – astronóm
713
K) znázornenie prechodu Venuše pred slnečným diskom 713

KĽ
.............................................................. 1,70
KP
.............................................................. 1,70
KH .............................................................. 1,70
KD .............................................................. 1,70
KĽ+KP............................................................. 1,70
KH+KD ........................................................... 1,70
S vodorovne ....................................................3,40
S zvisle .............................................................3,40

Kupóny a spojky

a výpočtu vzdialenosti Zeme od Slnka
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úvodník

Posilňovanie informačného obsahu
časopisu

P

ráve držíte v rukách alebo
pozeráte na displeji nové
číslo nášho zväzového časopisu.
Redakcia časopisu pokračuje
v zámere nového vedenia nášho zväzu urobiť zo zväzového
časopisu informačne pútavé
médium pre všetkých členov,
ktoré poteší, pobaví, poinformuje a tých, ktorí to pripustia,
aj poučí. Svojim vzhľadom je
ešte tradičné, no obsahovo už bohatšie
o rôznorodé informácie zo života zväzu,
klubov i jednotlivcov a o odborné prís
pevky z viacerých zberateľských oblastí.
A to na úkor zverejňovania formálnych
zväzových dokumentov, ktoré záujemcovia nájdu na oficiálnej zväzovej stránke
www.slovenskafilatelia.sk. Významným
dokumentom sa však venujeme, konkrétne v tomto čísle prinášame prehľad najdôležitejších aktivít vedenia nášho zväzu so
zainteresovaným komentárom.
Nosnými oblasťami, ktoré sa v tomto
čísle snažíme pokryť sú teritoriálna filatelia a poštová história s článkami venovanými použitiu prvých rakúskych známok
na slovenskom území a nálezu unikátnej
celistvosti z územia Slovenska.
Zastúpená je tiež tematická filatelia.
ktorá približuje stále populárnejší zberateľský námet - slovaciká.
Informácie dopĺňa predstavenie aktívnej námetovej spoločnosti KOSMOS,
ktorá ponúka otvorené „vesmírne brány“ aj pre našich členov. V predstavovaní
zberateľských spoločností chceme naďalej pokračovať a tým priblížiť možnosti
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vstupu našich členov do záujmových filatelistických
združení.
Samostatné miesto majú
informácie zo Slovenskej
pošty, a. s. formou fundovaných odpovedí na otázky
redakcie a členov a zhrnutie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú
známku roku 2019. Táto
tradičná anketa, ktorá má, žiaľ, klesajúcu účasť má na jednej strane veľký propagačný význam pre producenta slovenských poštových známok, no na druhej
strane neprináša ZSF očakávaný efekt,
ktorým je najmä zvýšený počet nových
členov. A čo nás najviac mrzí, prináša
aj negatívne odozvy najmä kvôli nespoľahlivému doručovanie príležitostných
lístkov s príležitostnou pečiatkou alebo
nepekné „prepečiatkovanie“ príležitostnej pečiatky dennou alebo strojovou
pečiatkou. Myslím, že vedenie ZSF by
sa malo nad budúcnosťou ankety, resp.
nad účasťou zväzu v nej zamyslieť a nájsť
vhodnejšie formy.
Samozrejme, tradične bohato sú zastúpené najmä regionálne a klubové aktivity
zo života nášho zväzu a nezabúdame ani
na významných zväzových činovníkov
a jubilantov a so smútkom v dušiach spomíname na tých, ktorí nás opustili, no zanechali nezmazateľnú stopu.
Želáme vám príjemné čítanie a pohodu pri vychutnávaní slastí našej spoločnej
zberateľskej záľuby.
Vojtech Jankovič
Spravodajca ZSF

Informácie z vedenia

N

Prehľad aktivít vedenia ZSF
za uplynulé obdobie

ové vedenie ZSF sa rozhodlo ne
zverejňovať vo zväzovom časopise
kompletné znenia formálnych zväzových
dokumentov ako sú zápisnice, uznesenia,
štatúty a pod., lebo považuje za dostatoč
né priebežne ich zverejňovať na oficiálnej
zväzovej webovej stránke www.slovenska
filatelia.sk. Namiesto toho do každého
čísla pripraví prehľad svojej činnosti a naj
dôležitejších zväzových aktivít za uplynulé
obdobie. Takto získané miesto sa využije
na publikovanie celoplošne zaujímavých
informácií a príspevkov zo života členov
zväzu a príspevkov venovaných odbornej
filatelistickej problematike.
Rada ZSF sa počas uplynulého obdobia stretla na zasadaní 19. 12. 2019 a 13.
6. 2020, plánované stretnutie 21. 3. 2020
bolo kvôli bezpečnostným opareniam
zrušené. Okrem oficiálnych zasadnutí,
členovia Rady ZSF, RK ZSF, odborných
komisií a sekretariátu ZSF intenzívne komunikovali formou emailov a telefonicky.
Ukazuje sa, že pri nastavení rozumných
pravidiel komunikácie, dokážeme väčšinu
záležitostí vybaviť bez osobných stretnutí. Samozrejme, predseda a pracovníčky
sekretariátu sa museli stretávať aj osobne, najmä kvôli potrebe kontroly dokumentov, pri podpisovaní zmlúv a ďalších
záležitostí, ktoré vyžadujú osobnú účasť
zainteresovaných (o. i. stretnutia zo zástupcami Slovenskej pošty, ministerstiev,
štatutárnych orgánov a pod.).
Medzi najdôležitejšie aktivity uplynulého obdobia patrilo prevzatie zväzovej
agendy od predchádzajúceho vedenia,
jej kontrola a postupné zosúladenie zvä2020 / 2

zových predpisov so zmenami prijatými
na II. sneme ZSF v Trenčíne vrátane zrušenia ZKF. Konkrétne prebehlo schválenie
novelizovaných Stanov ZSF Ministerstvom
vnútra SR, schválenie zmien v ZSF príslušným orgánom štátnej správy schválených
na II. sneme ZSF, vypracovanie inštrukcií
pre odovzdanie agendy a presun finančných prostriedkov v súvislosti zo zánikom
ZKF. Konštatujeme, že všetky bývalé ZKF
– s výnimkou ZKF Stredné Slovensko – požadované náležitosti splnili.
Zosúladenie zväzových predpisov prebieha podľa jednotlivých oblastí formou
postupného revidovania existujúcich dokumentov a to buď ponechaním v platnosti
pôvodného znenia, miernou aktualizáciou
alebo prípravou nového znenia predpisov.
Doteraz schválené zväzové dokumenty:
Organizačný poriadok, Štatút výstavnej
komisie, Skartačný poriadok, Štatút novinkovej služby, Smernica pre udeľovanie
Odznaku MF (zostáva v platnosti v doterajšom znení), Štatút výstavnej komisie, Smernica pre prevádzkovanie centrálneho skladu rámov (zostáva v platnosti v doterajšom
znení), Pravidlá pre hodnotenie exponátov
pohľadníc a Pokyny pre posudzovanie exponátov pohľadníc, Smernica pre odmeňovanie porotcov. Okrem toho bola prijatá
Koncepcia tvorby a vydávania časopisu
a webovej stránky ZSF, ktorá predpokladá
skvalitnenie oboch médií po obsahovej aj
formálnej (dizajnovej) stránke. Jej realizácia
sa bude odvíjať v závislosti od vývoja situá
cie s dotáciami od Slovenskej pošty, a. s.
na zväzové médiá a od stavu personálneho
obsadenia redakcií oboch zväzových médií.
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Informácie z vedenia
V oblastí financií bolo prioritou doriešenie otvorených otázok z predchádzajúcich rokov vrátane úspešného prefinancovania aktivít ZSF cez projekty MDV SR
a vypracovanie návrhu rozpočtu na rok
2020. Konkrétne sa podarilo kompletne
vyúčtovať dotácie z MDV SR a Slovenskej
pošty, a. s., finalizovať úkony potrebné pre
možnosť uchádzania sa ZSF o získanie
darovania 2% podielu z dane fyzických
i právnických osôb pre ZSF, schváliť návrh Rozpočtu na rok 2020 s kladným hospodárskym výsledkom. Okrem toho M.
Polovka ako novovymenovaný predseda
Revíznej komisie ZSF predložil správu Revíznej komisie ZSF po preverení plnenia
rozpočtu ZSF za rok 2019. Rada ZSF túto
správu prerokovala a zobrala na vedomie,
pričom nedostatky, ktoré revízna komisia
vytkla boli akceptované a vysvetlené.

V oblasti ďalšieho rozvoja
ZSF medzi najdôležitejšej
aktivity patrí :
•

•

•
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Rokovanie so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby SR o novej koncepcii ZSF, o podpore účasti
na filatelistických výstavách, o propagácii zväzu, filatelie a Slovenska v mnohých formách doma i v zahraničí.
Rokovanie so zástupcami Ministerstva financií SR ohľadom možnosti
poskytnutia štátnej pomoci na podu
jatia a medzinárodné výstavy, ktoré
bude organizovať ZSF a ktoré propagujú Slovensko.
Rokovanie so zástupcami Ministerstva
školstva SR o možnej spolupráci, okrem
iného zaradenie študijného programu
Zberateľstvo a filatelia do osnov Univerzity tretieho veku (bližšie v minulom čísle časopisu).

•

•

•
•

•
•
•

Rokovanie so zástupcami Slovenskej
pošty, a. s. – zmena zmluvy o spolupráci na rámcovú zmluvu a prísľub
zvýšenia finančnej podpory na zväzové médiá (podpis odložený predbežne na september 2020), podpísaný
dodatok Kúpno-predajnej zmluvy so
Slovenskou poštou, a. s. - POFIS pre
odber noviniek slovenských poštových známok, kde je stanovená nová
obchodná zľava na rok 2020 vo výške 20 % pre ZSF, predbežná dohoda
o bezplatnom prenájme priestorov pre
sekretariát ZSF v priestoroch POFISu
na Námestí slobody 27 v Bratislave
(predpokladaný začiatok jeseň 2020).
Rokovanie s námestníkom primátora
mesta Bratislavy, okrem iného o možnosti poskytnutia časti výstavných
priestorov v rámci mestom organizovanej výstavy Bratislava 2021.
Stretnutie s povereným predsedom
Zväzu českých filatelistov (J. Cacka)
ohľadom dohody o spolupráci so SČF.
Aktualizácia databázy členov s doplnením aktuálnych poštových a emai
lových adries za účelom zasielania
zväzového časopisu priamo na poštové adresy členov a priamej komunikácie s členmi cez emailové adresy
členov.
Zahájenie
priamej
komunikácie
s členskou základňou formou informačných emailových správ.
Návrh benefitov členstva v ZSF, ktorý je
vo fáze záverečného pripomienkovania.
Odsúhlasenie zastúpenia členov Rady
ZSF v iných inštitúciách: Realizačná
komisia Slovenská pošta, a. s. Pofis –
P. Lazar, Námetová komisia Ministerstva dopravy a výstavby SR – Z. Baliga)
Spravodajca ZSF

Informácie z vedenia
•

•
•

•

•

V súvislosti so schváleným inštitútom
individuálneho člena v ZSF bola snaha
o umožnenie využitia tohto inštitútu
aj pre právnické osoby, ktorá ale musela byť následne per rollam (emailovým obežníkom) korigovaná, nakoľko
v zmysle platných stanov môže byť členom len občan.
Schválenie výšky členského príspevku pre individuálne členstvo: fyzická
osoba – 24,00 €, študent – 12,00 €.
Udelenie Čestných odznakov ZSF:
strieborný – Miroslav Škvarenina
z KF Partizánske, bronzový – p. Petrovič a Kerek z KF Partizánske, podlieha
ešte schváleniu revíznej komisie.
Nominácia čestného predsedu ZSF
M. Ňaršíka na udelenie medaily
FEPA za výnimočný prínos pri organizovaní filatelie na Slovensku. Pôvodný návrh na udelenie FEPA medaily pre Slovenskú poštu, a. s. (POFIS)
za podporu filatelie na Slovensku nebol zaslaný, lebo tento subjekt nezodpovedá kritériám hodnotenia.
Vytvorenie odborných komisií a vymenovanie ich predsedov. Názvy a oblasti pôsobností niektorých odborných
komisií boli čiastočne prispôsobené
aktuálnym potrebám, najmä v oblasti
projektov Slovenskej pošty, MDV SR
a ďalších dôležitých inštitúcií, s ktorými ZSF plánuje intenzívne spolupracovať. Zaviedla sa podmienka, že členmi
odborných komisií môžu byť len členovia ZSF.
• Komisia štúdia známok a poštovej
histórie – predseda: J. Džubák
• Komisia znalcov ZSF – predseda:
M. Jurkovič
• Výstavná komisia (spojená s Komisiou porotcov) – predseda: V. Jankovič
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•

•
•

•

•

•

• Mediálna komisia – predseda: R.
Ovšonka
• Komisia rozvoja slovenskej filatelie
– predseda: zatiaľ neobsadené
• Komisia mládeže ZSF – predseda:
zatiaľ neobsadené
Presunutie finále filatelistickej olympiády plánovanej na máj 2020 na december 2020, prípadne máj 2021 so
zachovaním všetkých náležitostí vrátane účasti mladých filatelistov v tých
vekových kategóriách, do ktorých patrili v roku 2020.
Príprava návrhu na vytvorenie Zboru
poradcov ZSF.
Snaha o úpravu vzťahov s mimo zväzovými organizáciami, ktorá prebieha v rovine definovania formálnych
vzťahov a finančnej spolupráce (zmluva o spolupráci, dohody o finančnej
podpore vydavateľských aktivít) i neformálnych aktivít (užšie formy komunikácie a výmeny informácií), aby
vzájomná spolupráca bola výhodná
a prínosná pre obe strany.
Nominovanie porotcov a komisárov
ZSF na zahraničné filatelistické výstavy a zastupovanie ZSF na kongrese FIP.
Aktuálnemu stavu domácich a zahraničných výstav bol venovaný samostatný článok v minulom čísle časopisu.
Nominácie zástupcov ZSF v štruktúrach FEPA a FIP – väčšina pozícii,
žiaľ, nie je pre nezáujem našich členov
obsadená (výzva v časopise SPRAVODAJCA 2019/4), čo je veľká škoda, lebo
neprúdia informácie a strácame možnosť zapojenia sa do európskych a svetových filatelistických aktivít.
Priebežná aktualizácia a skvalitnenie obsahu zväzovej webovej stránky
www.slovenskafilatelia.sk
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Zväzový život

135. výročie otvorenia pošty
v Šimonovanoch - Partizánske 3
Klub filatelistov 52 - 40 Partizánske

D

ňa 14. 2. 2020 v mestskom múzeu
klub filatelistov na vernisáži otvoril výstavu venovanú k 135. výročiu
založenia pošty v Šimonovanoch. V úzkom kruhu pozvaných hostí ju otvoril
predseda klubu Jozef Šiarik. Poslanec
za mestskú časť Šimonovany Peter Kory-

tár a viceprimátor Mgr. Vladimír Karásek poďakovali filatelistom za prípravu
historicky zaujímavej výstavy. K otvoreniu výstavy boli vydané dva príležitostné
korešpondenčné lístky a poštová príležitostná pečiatka, ktorú vyrobila firma
POFIS z Bratislavy.

Zo spomienok dvoch temer
neznámych filatelistov

K

Vojtech Jankovič
na základe spomienok Ing. Jozefa Stanovského

de bolo tam bolo ... v jednu predvianočnú nedeľu roku 1967 sa stretli dvaja mládenci z východného Slovenska, vtedy už absolventi Stavebnej fakulty SVŠT
Bratislava (teraz STU – Slovenská technická univerzita), ktorí sa rozhodli, že pracovný a rodinný život budú realizovať v Bratislave. V spomínanú nedeľu sa rozhodli,
že navštívia stretnutie záujemcov o malé
obrázky – filatelistické predpoludnie, ktoré sa vtedy konali v reštaurácii Olympia.
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Pri vstupe do reštaurácie využili ponuku
novinkára KF č. 08-54 pána Baku a stali sa
členmi Zväzu slovenských filatelistov.
Ing. Jozef STANOVSKÝ, reg. č. 6937, člen
ZSF od 17. 12. 1967, nar. 28. 5. 1943
Ing. Pavol KŇAZE, CSc., reg. č. 6987, člen
ZSF od 17. 12. 1967, nar. 25. 4. 1943
Aj napriek skutočnosti, že na stavebnej fakulte absolvovali rôzne špecializácie (vodné hospodárstvo a technológie
v stavebníctve), ich priateľské stretnutia
Spravodajca ZSF
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pokračovali ďalej na základe filatelistických kontaktov, ale aj rodinných stretnutí.
Najmä cestovateľské aktivity kolegu Pavla
Kňazeho, keď viac než 10 rokov strávil služobne vo Švajčiarsku a Iraku, sú dokladované viac než 70 pohľadnicami, ktoré však
veľmi často majú nečitateľné pečiatky.
Aktivity oboch členov postupne prerástli materský klub KF 08-57, preto iniciovali založenie nového klubu, ktorého
život ilustruje prehľadná tabuľka členstva
v kluboch a zopár postrehov:
Vstup do ZSF – KF 08-57
17. 12. 1967
Založenie nového KF Dunaj 08-117
19. 1. 1976
16 členov
Zmena označenia KF 51-58
v roku 1983
75 členov
v roku 1988
63 členov
v roku 2003
10 členov
v roku 2007
7 členov
Zrušenie KF 51-58
v roku 2017
0 členov
Prevod dvoch členov do KF 51-34
v roku 2018
2 členovia
2020 / 2

Zakladajúcimi členmi Klubu filatelistov KF Dunaj 08-117, neskôr KF 51-58, boli
pracovníci š. p. Povodie Dunaja (teraz SVP
– Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Bratislava) a MLVH (Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
Slovenskej republiky). Ako väčšina KF
v bývalom Československu a teraz v Slovenskej republike, klub zabezpečoval ako
svoju hlavnú aktivitu tzv. novinkovú službu, ktorá spočívala v objednávaní a distribúcií poštových známok a ďalších jej
produktov vydávaných Československou
a neskôr Slovenskou poštou prostredníctvom hospodára – novinkára. Ing. Jozef
Stanovský túto funkciu vykonával od samotného založenia KF 51-58 v roku 1976
až do 31. decembra 2017, pričom klub odoberal cca 160 až 190 sérií známok.
Klubu sa mnohokrát podarilo zorganizovať účasť členov v Ankete o najkrajšiu poštovú známku v príslušnom kalendárnom roku. Najväčší úspech však mali
návštevy svetových výstav PRAGA 1978
a PRAGA 1988. V roku 1983 sa náš člen
Ing. Habrovský zúčastnil svojím exponátom Stolný tenis výstavy SLOVENSKO
1983 a získal malú striebornú medailu.
S potešením možno viesť aj informáciu
o tom, že vnuk priateľa Ing. Pavla Kňazeho
– Tomáš Celušák sa svojím mládežníckym
výstavným exponátom – TGM zúčastnil
jubilejnej filatelistickej výstavy C–S SALON
2018. Táto sa konala na Bratislavskom hrade
27. 10. – 4. 11. 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, 100.
výročia vydania prvej čs. poštovej známky
a 25 rokov tvorby známok v Slovenskej republike. Začiatkom roka 2019 s doplneným
exponátom zvíťazil vo svojej mládežníckej
kategórii na republikovej úrovni. Úprimné
blahoželanie patrí obom filatelistom.
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V roku 2007 vydal POFIS Praha 9.
diel Monografie ČESKOSLOVENSKÉ
OBÁLKY DNE VYDÁNÍ 1947 – 1992.
Jej oficiálnym autorom je Pavel Aksamit,
ktorý by sa však nezaobišiel bez tímu spolupracovníkov a prispievateľov. Najbližšími spolupracovníkmi boli 10 zberatelia,
z nich dvaja zo Slovenska: P. Malík z Bratislavy a P. Šiška z Košíc. Ďalšími zberateľmi FDC, ktorí vyplnením mini-katalógu
FDC prispeli k doplneniu a k spresneniu
informácií, boli 30 zberatelia, z ktorých
dvaja boli zo Slovenska: J. Benko z Trnavy
a J. Stanovský z Bratislavy.
Na doplnenie uveďme, že publikácia
má 260 strán, kvalitný papier, no FDC sú
v čiernobielom vyhotovení. Každý výtlačok
obsahuje číslovanú prílohu vo farebnom
vyhotovení. Cena v roku 2008 – 530 Kč.
Toľko stručné spomienky jedného –
možno pre niekoho radového – člena, ktorý dlhé roky patril a stále ešte patrí do rodiny bratislavských filatelistov. Ing. Jozef
Stanovský je členom ZSF viac než 52 rokov.
Ako kumulatívny funkcionár, vykonával
funkciu klubového novinkára, čím svojou
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troškou prispel k činnosti ZSF a jeho snahe prinášať radosť zo zbierania známok
a s tým spojeným spoločenským životom
všetkým svojim členom. Je prirodzené, že
jeho aktivity nezostali bez povšimnutia
a zaslúžene získal niekoľko ocenení:
– v roku 1979 mu bol pri 10. výročí ZSF
udelený Pamätný list a čestný odznak,
– v rokoch 1988 a 2006 bol navrhnutý
na Čestný bronzový odznak ZSF,
– 15. 5. 2009 mu bol udelený Ďakovný
list za 40 rokov práce v ZSF,
– 24. 5. 2019 mu Výbor združenia klubov filatelistov Bratislavy pri príležitosti konania 2. snemu ZSF a 50. výročia ZSF, udelil Ďakovný list za aktívnu
prácu v ZSF.
Na záver dodajme, že Ing. Jozef Stanovský svoje skúsenosti a zážitky – neustále
vyzbrojený svojím nezameniteľným úsmevom – odovzdáva mladším generáciám.
A prednedávnom, za čo mu patrí špeciálne
poďakovanie, odovzdal filatelistickú literatúru zo svojej aj klubovej knižnice do knižnice ZSF pre využitie ďalšími pokoleniami
slovenských filatelistov. Ďakujeme!
Spravodajca ZSF

Odborné filatelistické spoločnosti

Odborná filatelistická spoločnosť
KOSMOS pri SČF

O

Július Cacka

dborná společnost KOSMOS vznikla v roce 2018 transformací původní
sekce KOSMOS České námětové společnosti (ČNS) na odbornou společnost (OS).
ČNS totiž zanikla a doporučila všem svým
sekcím, aby se transformovaly na Odborné společnosti při SČF.

filatelisté. Od té doby pracuje nepřetržitě
a v současné době patří mezi nejaktivnější
odborné společnosti či sekce, které pracují
v rámci SČF.
Odborná společnost KOSMOS vydává
pro potřebu svých členů 3x ročně informační bulletin KOSMOS, který informuje
nejen o novinkách v jednotlivých sběratelských oblastech, ale přináší i zajímavé
informace o kosmonautice jako takové.
Zpravodaj si již vybojoval své postavení
mezi sběrateli z „kosmické“ oblasti a je
v současné době považován za jeden z nejlepších minimálně v Evropě. Svědčí o tom
i celá řada příspěvků a článků zahraničních autorů (Německo, Rakousko, Itálie,
Anglie, Švýcarsko atd.), což dále zvyšuje
jeho atraktivitu.
Odborná společnost KOSMOS sdružuje ve svých řadách nejen filatelisty (tématiky, astrofilatelisty, volnou filatelii),
ale je v ní místo i pro všechny další sběratele, kteří se zabývají sbíráním „kosmických“ věcí. Jednotlivé sběratelské směry
v „kosmické“ oblasti se totiž vzájemně
prolínají, a proto je OS KOSMOS otevřena

Původní sekce KOSMOS patří k nejstarším sekcím v rámci SČF vůbec. Její
počátky sahají do roku 1971 a v té době
sdružovala především pouze tématické sběratele KOSMOS. Před rokem 1990
měla přibližně stovku členů i na Slovensku. Po roce 1990 došlo k přerušení její
činnosti, aktivní činnost byla obnovena
v roce 1995, kdy se k ní připojili i astro2020 / 2

11

Teritoriálna filatelia

všem zájemcům, kteří z dané oblasti něco
sbírají. Tak že mezi sebou vítá sběratele
autogramů kosmonautů, astronautů, taj-

konautů a dalších –nautů, sběratele
nášivek na skafandrech, zájemce o odznaky a medaile s námětem kosmos,
vítáni jsou i zájemci o mince s kosmickými motivy, místo v této odborné
společnosti najdou i sběratelé kalendáříku s kosmickou tématikou, sběratelé literatury o kosmonautice atp. Pochopitelně jsou vítáni všichni zájemci
o kosmické dění, neboť bez toho by to
vlastní sběratelství ani nebylo možné.
Ono se totiž ukazuje, že například
podpis kosmonauta na obálce ze dne
startu z Bajkonuru je daleko zajímavější, než pouze na bílé kartičce. Totéž
platí o podpisech astronautů na obálkách z KSC. A to nehovoříme o obálkách, prokazatelně podepsaných
na oběžné dráze. A takto lze pokračovat i u ostatních sbíráních v „kosmické
oblasti“.
Další informace o OS KOSMOS lze
získat přímo u předsedy OS – Ing. J.
Cacka, e-mail: julius@atlas.cz, tel.:
+420 603 587 593, nebo u vedoucího
Zpravodaje a místopředsedy – Ing. Petr
Fencl, e-mail: pefencl@seznam.cz, tel.:
+420 602 100 365.

170 rokov prvej poštovej známky
na Slovensku
Pavel Lauko
Abstrakt: Okolnosti vzniku a proces ná
vrhu a výroby prvých rakúskych známok
a ich detailný filatelistický popis (tlačové
dosky, papier, priesvitka, oddeľovanie a de
lenie známok, typológia) doplnený ukážka
mi skutočného poštového použitia známok
hodnôt 1 Kreuzer, 2 Kreuzer, 3 Kreuzer, 6
Kreuzer a 9 Kreuzer na zásielkach odosla

12

ných z územia alebo
na územie dnešného
Slovenska.
Prvého júna sme
si pripomenuli 170.
výročie uvedenia
prvých poštových
známok na našom
Spravodajca ZSF
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území. Rakúske cisárstvo po vzore Anglicka začalo uvažovať o vyplácaní poštových
zásielok známkami už koncom roka 1849.
Ministerstvo obchodu schválilo vydanie
poštových známok v roku 1850. V januá
ri boli spracované predbežné štúdie a 5.
februára schválili predbežný nákres. Nariadením zo dňa 26. apríla 1850 bolo nariadené vydanie poštových známok.
Podľa návrhu kresby neznámeho autora vznikla drevorytina (uložená v Poštovom múzeu vo Viedni). Profesor Tautenhayn na jej podklade do ocele vyryl
definitívny obraz, ktorý slúžil na výrobu
tlačiarenských štočkov všetkých hodnôt.
Pôvodne bolo rozhodnuté vydať päť
hodnôt 1, 2, 3, 6, 12 kreuzer. Tesne pred
vydaním došlo k dohode s nemeckým
poštovým spolkom a došlo k zmene poštových poplatkov a hodnota 12 kreuzer sa
stala zbytočnou. Bola nahradená známkou s hodnotou 9 kreuzer.
Známky o hodnote 12 kreuzer modrej
farby už boli vytlačené. Celý náklad bolo
nariadené
úradne
zničiť, ale napriek
tomu sa zopár exemplárov objavilo na filatelistickom trhu (okolo 7 kusov).
Obraz známky má jednoduché zobrazenie. Hlavným motívom je rakúsky štátny znak, dvojhlavá orlica na bodkovanom
podklade. Znak je
umiestnený do palmovej čaše, z ktorej
na ľavej strane vyčnieva vavrínová vetvička
a na pravej dubová.
Nad orlicou je umiestnená cisárska koruna.
2020 / 2

V hornej časti sa nachádza nápis K.K.POST
STEMPEL (c. k. poštový kolok)
Hodnotový údaj je v dolnej časti známky v okrasnom štítku. Celý obraz známky
je orámovaný.
Veľkosť obrazu známky je 18 x 22 mm.
Známky boli dané do obehu 1. júna
1850 a zostali v platnosti do 31. decembra
1858. Tlač známok zabezpečila Štátna tlačiareň cenín vo Viedni. Tlač bola prevedená kníhtlačou.
Výroba tlačových
dosiek spočívala vo
výrobe 10 matríc
z oceľorytiny vyhotovenej prof. Tautenhaynom, do ktorých bola vletovaná
hodnota (KREUZER
resp. CENTES pre
územie
Benátska
v Taliansku). Z každej matrice bola následne vyhotovená galvanoplasticky tzv. druhá matrica a z nej
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toľko štočkov, koľko bolo potrebných
na zloženie tlačových dosiek.
Tlačová doska bola zostavená zo 60 známok a štyri voľné polia s tzv. ondrejskými
krížmi. Známky sa tlačili tlačovou formou
pozostávajúcou zo štyroch tlačových dosiek. Kvôli lepšej finančnej manipulácii
bolo zvolených v jednej doske 60 známok. Po opotrebovaní dosky sa pristúpilo
k výrobe nových dosiek z pôvodnej matrice. Štočky pôvodných tlačových dosiek
boli odlievané z tlačiarenského kovu (tzv.
Stereotypy, ktoré sa rýchlo opotrebovávali.
Neskôr sa pristúpilo k elektrolytickému
pokovovaniu, hrany a obrysy boli tvrdšie
a ostrejšie, čo spôsobovalo pri tlači na ručnom papieri problémy, kresba sa rozpíjala.
Z toho dôvodu sa pristúpilo k tlači na strojový papier. Po stranách tlačovej formy
boli umiestnené dve alebo tri ihly kvôli
lepšiemu umiestňovaniu papiera do tlačiarenského lisu.
Vzdialenosť známkových polí bola vodorovne od 2,5 do 3,25 mm, vo zvislom
smere od 3 do 3,25 mm. Určiť ju je ťažko,
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nakoľko na posúdenie existuje len zopár
zachovaných exemplárov. Odborná literatúra uvádza vzdialenosť vo vodorovnom
smere 24 mm a vo zvislom smere 22 mm.
Druh papiera – v prvom období tlače do konca roku 1854 sa používal ručný
papier, ktorého kvalita a spôsob výroby sa
menili. Štátna tlačiareň cenín odoberala
papier z niekoľkých zdrojov a z toho vyplýva aj rôzna kvalita papiera. V roku 1851
sa používal tzv. hodvábny papier (Seidenpapier) s hrúbkou 0,05 až 0,07 mm. Dôvodom jeho zavedenia bolo odstraňovanie
odtlačkov pečiatky z použitých známok.
Tento papier znehodnocoval známku
po opečiatkovaní trvalo, lebo farba pečiatky presakovala na druhú stranu. Vyskytovali sa na ňom známky všetkých hodnôt.
Ručný ryhovaný
papier (Geripptes
papier) – jeho typické
znaky sú vyvýšeniny
- ryhy s odstupom
0,3 mm. Dôvod použitia možno odôvodniť jedine tým, aby nedošlo k zlepovaniu archov. Na 20 mm možno napočítať okolo 30 vyvýšenín. Používal
sa od roku 1850 do roku 1851. Vyskytovali
sa na ňom známky hodnoty 2, 3, 6 kreuzer.
Pruhovaný ručný papier (Gestreiftes papier) – vyznačuje sa priehľadnými
zvislými čiarami hrubými cca 0,7 mm
Spravodajca ZSF
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a medzerou 0,7 mm.
Na 20 mm môžeme
napočítať cca 14 - 15
čiar. Pôvodne bol
tento papier určený
ako listový. Neskôr sa aj z tohto papieru
vyhotovovali falzifikáty. Vyskytujú sa
na ňom známky hodnoty 9 kreuzer.
Kartónový papier – vyznačuje sa
hrúbkou 0,12 – 0,14 mm. Vyskytovali sa
na ňom známky všetkých hodnôt.
Strojový papier – jeho použitie bolo nariadené dňa 20. júla 1854. Staré zásoby ručného papieru sa spotrebovali do konca roku.
Od 12/1854 sa začala tlačiť na strojovom
papieri známka hodnoty 3 Kr., od 03/1855
hodnota 9 Kr., 04/1855 6 Kr., 10/1855 2 Kr.
a od 01/1856 známka hodnoty 1 Kr.
Priesvitka K K H
M sa používala iba
na ručnom papieri.
Bola
umiestnená
v strede tlačiarenského archu. Priesvitka
mala veľkosť 235 mm
x 35 mm. Priesvitka sa môže nachádzať iba pri okrajových
známkach max. 11 mm v obraze známky.
Oddeľovanie známok – všetky známky boli vydané ako nezúbkované. V marci
1856 bol skúšaný perforovací stroj. Ako
skúšobné zúbkovanie sa použilo 18 1/2,
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ktorým bol perforovaný arch hodnoty 1
Kr. na strojovom papieri Typ III.
Neúradne sa použili aj iné spôsoby
oddeľovania známok, napr. priepichy, ale
všetky sú súkromného pôvodu. Najznámejší priepich je tzv. Tokajský s rozmerom cca 14 vo vodorovnom a aj vo zvislom
smere. Dňa 8. 5. 1852 sa prvýkrát priepich
objavil v Humennom.
Delenie známok – zmyslom delenia
známok bolo zníženie jej hodnoty na polovicu. Tento spôsob vyplácania zásielok
nebol povolený, ale ani zakázaný. Delenie
bolo tolerované. K deleniu dochádzalo
obvykle u hodnôt 2 Kr. a 6 Kr. U hodnoty 1 Kr. došlo k deleniu známky na ½ Kr.
na programy divadiel. U hodnoty 3 Kr. sú
známe dve delenia na tretiny (Nagy Tapolcsán a Zsolna) a u hodnoty 9 Kr. je známe
len jedno delenie (Torna).

Typológia – v súčasnosti používame zaužívaný systém. Typom je nazvaná
podstatná zmena v úprave štátneho znaku
a zmena v úprave hodnotovej číslice.
Typ I - základné znaky platné pre všetky hodnoty
1. spojenie dvoch
bodiek pod pazúrom
pravej orlice
2. štyri body
v ľavej dolnej časti
znaku
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3. plné orámovanie (v počiatočnej fáze
tlače biela linka, ktorá sa opotrebovaním
kovového štočku stratila)
Typ II – vyskytuje sa len pri
hodnote
známky 9 kr. Základné
rozlišovacie znaky
sú rovnaké ako u I.
typu. Rozdiel je
iba v umiestnení
hodnotovej číslice 9. Päta línie číslice 9 je
v línii so základňou nápisu KREUZER.
Typ III - základné znaky platné pre
všetky hodnoty
1. pod pazúrom pravej orlice sú dve
bodky nespojené
2. tri body v ľavej dolnej časti znaku
3. orámovanie znaku bolo dodatočne preryté, takže je viditeľná biela linka
v orámovaní
Hodnota
1
Kreuzer
náklad
14 760 000 kusov
Farby na ručnom
papieri
žltá, okrovožltá,
citrónovožltá, oranžovožltá, oranžová, matne oranžová, hnedooranžová, svetlooranžová, tmavohnedooranžová, kadmiovožltá
Farby na strojovom papieri
žltá, chrómovožltá, kadmiovožltá, citrónovožltá, okrovožltá, zlatožltá, olivovožltá
Poštové použitie
poplatok za „tiskopis“ bol jednotný 1
kr za 1 lot váhy

16

(1 lot = cca 16 gramov), nemenil sa
od vzdialenosti

Na rube zásielky nalepených 6 kusov
1 Kr. známok za doporučený príplatok –
list odoslaný dňa 1. 1. 1857 z mesta Hait
zendorf do Želiezoviec (príchodzia pečiat
ka 3. 1. 1857 ZSELIZ)
Hodnota 2
Kreuzer náklad
3 425 000 kusov
Farby na ručnom
papieri
čierna, sýtočierna,
tmavočierna, šedá,
striebristočierna
Farby na strojovom papieri
čierna, šedočierna, matná čierna, šedočierna svetlá, šedá
Poštové použitie
poplatok za obyčajnú listovú zásielku
v miestnom styku
Hodnota 3
Kreuzer náklad
107 250 000 kusov
Farby na ručnom
papieri
bledoružová, tmavoružová,
ružová,
ružovočervená, červená, tehlovočervená, tmavá tehlovočervená, rumelková, tmavá rumelková,
svetlokarmínová, sýta karmínová, hnedokarmínová, tmavá karmínová
Spravodajca ZSF
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Farby na strojovom papieri
matná ružová, ružovočervená, červená, karmínovočervená, karmínová, sýtočervená, tmavá sýtočervená
Poštové použitie
poplatok za listovú zásielku do 10 míľ
(I. okruh) za každý
lot váhy alebo príplatok za doporučený
list v miestnom styku

Miestna listová zásielka do I.okruhu –
list odoslaný dňa 15. 11. 1857 z Tekovských
Lužian do Bakabánya (Pukanec), ofranko
vaný 3 Kr. známkou
Hodnota 6
Kreuzer náklad
70 950 000 kusov
Farby na ručnom
papieri gaštanovohnedá, červenohnedá svetlá, ružovohnedá, červenohnedá,
tmavá červenohnedá, šedohnedá svetlá,
šedohnedá, hrdzavohnedá, čokoládovohnedá, fialovohnedá, fialovohnedá tmavá,
čiernohnedá
Farby na strojovom papieri
šedohnedá, ružovohnedá, červenohnedá, čokoládovohnedá
2020 / 2

Poštové použitie
poplatok za listovú zásielku do 20 míľ
(II. okruh) za každý lot váhy alebo príplatok za doporučený list

Listová zásielka zaslaná do II.okruhu –
zo Šiah do Ostrihomu ofrankovaný 6 Kr.
známkou
Hodnota 9
Kreuzer náklad
70 725 000 kusov
Farby na ručnom
papieri šedomodrá
svetlá, jasnomodrá,
svetlomodrá, modrá,
šedomodrá, tmavomodrá, oceľovomodrá,
sýta tmavomodrá, čiernomodrá
Farby na strojovom papieri
Svetlomodrá, modrá, jasnomodrá, šedomodrá, tmavá oceľovomodrá
Poštové použitie
poplatok za listovú zásielku nad 20 míľ
(III. okruh) za každý lot váhy

Doporučená listová zásielka do III.
okruhu – list odoslaný dňa 1. 1. 1857 z mes
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ta Haitzendorf do Že
liezoviec, na prednej
strane jasnomodrá 9
Kr. známka.
Zdroj:
Ferchenbauer
U.: ÖSTERREICH
1850-1918, Handbuch und Spezialkatalog,
BAND I, Östeerreich 1850-1864, selbstverlag, Wien 2008
P. Hirš: Katalog známek a celistvostí
Rakousko 1850-1918 I.
Článok je prevzatý z Levickej filatelie
1/2020 so súhlasom redaktora a vydavateľa.

170 Years of the First
Postage Stamp in Slovakia
Pavel Lauko
Abstract: Circumstances of origin and
the process of design and production of
the first Austrian stamps as well as their
detailed philatelic description (printing
plates, paper, watermark, stamp separa
tion and division, typology) accompanied
by examples of actual postal use of stamp
values 1 Kreuzer, 2 Kreuzer, 3 Kreuzer, 6
Kreuzer and 9 Kreuzer on shipments sent
from or to the territory of present-day
Slovakia.

Slovensko – USA, prvý známy list
známkového obdobia
Pavol Lazar
Abstrakt: Odborný článok venovaný uni
kátnemu nálezu najstaršej známej celis
tvosti zaslanej z územia Slovenska a adre
sovanej do USA s prvou emisiou rakúskych
známok. Popisovaný list nie je uvedený ani
v špecializovanej publikácii Petra Severína, vydanej v roku 2018, venovanej oso
bitne poštovej histórii územia Slovenska
prvého známkového obdobia až do Ra
kúsko – Uhorského vyrovnania s názvom:
Príručka celistvostí a poštových pečiatok
z územia Slovenskej republiky na poštových známkach Rakúska 1850 – 1867.
Autor okrem podrobného popisu re
levantných filatelistických aspektov ce
listvosti (presná identifikácia použitých
známok, výšky poštových poplatkov, poš
tovej trasy a tranzitných pečiatok), prináša
vlastné štúdium pri identifikácii odosiela
teľa a prijímateľa tohto unikátneho pošto
vého dokladu.
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Dobre si pamätám na diskusiu pri Petrovom výnimočnom exponáte na svetovej
výstave PRAGA 2018 (veľká zlatá medaila), ktorá sa točila okolo listov poslaných
z územia dnešného Slovenska do zahraničia a ktorá bola ukončená konštatovaním, že z obdobia prvej emisie rakúskych
známok nie je známy žiaden list zaslaný
do USA. O to viac ma prekvapilo, keď som
krátko na to, v roku 2019 objavil v katalógu známej nemeckej aukčnej spoločnosti
list poslaný z Bratislavy do New Yorku
s rakúskymi známkami prvej emisie s dátumom 21. 5. 1858. Položka bola v katalógu zaradená trochu zmätočne, na mieste, kde by ju len málokto, zaoberajúci sa
danou problematikou, hľadal, čoho dôsledkom bolo, že som ju nakoniec získal
za vyvolávaciu cenu. List má stopy poštovej prepravy, ale aj neodborného a nešetrného zaobchádzania a uskladnenia,
Spravodajca ZSF
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je na viacerých miestach natrhnutý a dokonca je z neho jedna známka odstránená. To však nič nemení na skutočnosti, že
ide o unikátny doklad poštovej prepravy
z územia Slovenska do Severnej Ameriky.
Obsah listu je vlastne predtlačenou
stránkou z účtovnej knihy a je v skutočnosti po nemecky písaným vyúčtovaním
(dodacím - prepravným listom) obchodných položiek, najmä alkoholu, účtovaných z Brém (Franco Bremen). Zoznam
bol napísaný 17. mája 1858 v Pressburgu
(Bratislave). V texte sa explicitne spomína alkohol a konkrétne víno (Grünaer)
a slivovica (Slivovitz). Na rubovej strane
listu je v poznámkach z colného odbavovania, resp. následnej kontroly v New
Yorku uvedené Wine (víno) a Brandy (pálený alkohol) !!! Súčasťou listu sú aj iným
písmom ručne modrou a červenou farbou
písané číselné a alfabetické poznámky, čo

by zodpovedalo viacerým stupňom kontroly a manipulácie s tovarom, ako pred
jeho vyskladnením, tak pri priebežných
kontrolách pri jeho preprave. Z listu bola
odstránená (odtrhnutá) pečať. Mrzelo
ma, že nikde neviem nájsť odosielateľa, až
kým som list neprezrel proti svetlu, kde
sa v reliéfnej tlači ukázal v ľavom hornom
rohu polkruhový nápis JOS. WIMMER
PRESSBURG. Adresátom, ako je zrejmé
zo záhlavia aj adresy na liste, je Matthaeus Reichert z New Yorku, Avenue A. N
30, New York City, North America. List
obsahuje poznámku via Liverpool a je
frankovaný rakúskymi známkami prvej
emisie, na ktorých sú umiestnené odosielacie poštové pečiatky. Mimo známok sú
ďalej umiestnené červené, čierne a fialové pečiatky z tranzitu, respektíve prijatia
zásielky, ako aj ručne písané poznámky červenou, modrou a čiernou farbou

Lícna a rubová strana listu
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v angličtine a neprehliadnuteľné číslo 33
písané červenou ceruzou, o ktorého význame môžeme len špekulovať. Nie je vylúčené, že by to mohlo byť napríklad poradové číslo listu, pod ktorým bol vložený
do poštového vreca v Aachen.
Vlastným skúmaním historických
materiálov som, k mojej veľkej radosti,
zistil z článku Kristíny Sámelovej: „Josef
Wimmer´s Sohne“ Obchod na korze trochu inak, uverejnenom v Zborníku Múzea
mesta Bratislavy, zväzok XXV, 2013, pomerne veľa o histórii významnej prešporskej rodiny Wimmerovcov.
Z článku vyberám a citujem: „Jozef
Wimmer sa narodil v roku 1808 v Salke
(okres Nové Zámky). Pôvodne študoval
na Polytechnickom inštitúte vo Viedni
obchodnú geografiu a históriu obchodu,
hneď po štúdiu nastúpil na prax do obchodu so zmiešaným tovarom prešporského
obchodníka Filipa Scherza (1825). V priebehu rokov 1830 až 1833 vystriedal viacero
obchodov v Záhrebe a Šoproni, kde pôsobil ako účtovník alebo predavač. Po krátkej zastávke v Prešporku (opäť v obchode
F. Scherza), sa na celú dekádu stal vedúcim
obchodu vdovy po Jozefovi Russovi v Šoproni. Nevedno ako, ale v roku 1842 sa už
ako skúsený obchodník stal spoločníkom
W. A. Smekala v obchode so zmiešaným
tovarom „U striebornej gule“ v Trnave
a zároveň sa stal protokolistom tamojšieho
obchodníckeho grémia. Obchod však nebol schopný uživiť dve rodiny, preto sa zakrátko, ešte v roku 1844, ich cesty rozišli.
Podľa rodinnej legendy sa práve Jozef
po vytiahnutí kratšej zápalky musel stiahnuť a odísť z obchodu. Ako druhý pokus
otvoril Jozef vlastnú predajňu s miešaným
tovarom a farbami „U zlatého venca“. Bol
váženým obchodníkom a obyvateľom Tr-
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navy a dopracoval sa až do riadiacej funkcie miestnej sporiteľne. V roku 1847 (opäť
nevedno prečo, azda kvôli vidine lepších
podnikateľských podmienok) si prenajal
p. Josef Wimmer od prešporského obchodníka a mešťana Jozefa Jiringera obchod
s koloniálnym tovarom a farbami „U čierneho slona“, ktorý sa nachádzal neďaleko
Michalskej brány. Ďalší rok tento obchod
aj s domom, v ktorom sa obchod nachádzal, kúpil, a naopak svoj obchod v Trnave, kde pôsobil dovtedy, predal pánom Karolovi Evökymu a Ignácovi Axamethymu.
Od roku 1848 sa tak začala písať takmer
100–ročná história rodinného obchodu ľudovo nazývaného „U slona“ na Michalskej
ulici č. 2 v Prešporku. Obchod bol zaujímavý dvoma vecami: mal povolenie na predaj
pušného prachu, čo si vyžadovalo určité
bezpečnostné opatrenia, a bol aj hlavným
agentom poisťovne Riunione Adriatica
di Sicurtà sídliacej v Terste, dnes patriacej k poisťovni Allianz. Zaujímavosťou je
aj Jozefov zbrojný pas na držbu strelnej

Zachovaný portrét Jozefa Wimmera
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zbrane, ktorú mal hádam len na ochranu
obchodu v súvislosti s udalosťami meru
ôsmych rokov. Obchodu sa darilo, získal si
svojich stálych dodávateľov tovaru a najmä
zákazníkov. V roku 1871 obchod po otcovi
prevzali jeho synovia.“ koniec citátu.

Obchod na Michalskej ulici v Bratislave ako vyzeral po roku 1871, čiže
niekoľko rokov po odoslaní listu, keď
ho už prevádzkovali synovia Jozefa
Wimmera. Z vývesných tabúľ je ale
jasne vidieť alkoholový sortiment obchodu, ktorý bol aj predmetom zásielky do USA.

Z vyššie uvedeného popisu evidentne
vyplýva, že p. Jozef Wimmer bol človekom s veľmi dobrými zahraničným kontaktmi, čo ho v tom čase zaradilo medzi
niekoľko málo výnimiek obchodníkov,
ktorí obchodovali nielen doma, prípadne
s blízkou Európou, ale aj s takmer nedostupnou Amerikou.
Pod menom adresáta Mathaeus Reichert som našiel, bohužiaľ, iba poznámku
o Johannovi Matthaeus Reichertovi, narodenom 1771, ktorého rodina sa prisťahovala z Európy do New Yorku, takže snáď
(ak vôbec ?) môžeme hovoriť, že v prípade
adresáta listu išlo o jeho syna, prípadne
skôr vnuka, avšak bez akýchkoľvek bližších údajov.
2020 / 2

List bol štandardne poskladaný, takže
na jeho prednej strane (po poskladaní)
zostal adresát a vylepené rakúske známky 3 x 9 krajciarov, modrá na strojovom
papieri s pekným až širokým strihom, len
ľavá strana pravej známky je zastrihnutá
až po obraz, pričom je zrejmé, že jedna
známka vľavo chýba. Zostal po nej iba
fragment pečiatky a voľné miesto na liste.
Za výdatnej angažovanosti Petra Severína
vo veci stanovenia správnej výšky poštovej sadzby a spôsobe poštovej prepravy,
za čo mu patrí moje veľké poďakovanie,
sa mi podarilo vytvoriť pomyselnú rekonštrukciu listu. Možno konštatovať,
že od roku 1852 bola poštová sadzba pre
medzinárodnú prepravu do Nemecka 6
kr. Táto sadzba bola stanovená zvláštnou
dohodou, platnou od 1. 10. 1852. Weiterporto (ďalšie poštovné) vo výške 32 kr.
platilo za každý lót (17,5 g) pre Spojené
štáty americké, t. j. celkom 38 kr. Správna výška poštovného bola teda 38 kr. Dôkazom toho je aj na pravej bočnej ploche
listu modrým atramentom poznámka,
pravdepodobne niektorého nemeckého
poštového úradu, 11 (Silbegrosch) čo sa
rovná 32 kr., ktoré sa zasa rovná 25 US
centom. To je aj údaj na pečiatke z Aachenu, v dolnej časti, PAID 25 cts, čo bola
vtedajšia sadzba do USA. Zámorská pošta bola medzi iným distribuovaná aj cez
Aachen a to tak, že s ostatnými listami
ju vložili do poštového vreca a toto bolo
poštou dopravené až do Liverpoolu, kde
bolo naložené na loď, takže vrece otvorila
až colnica v New Yorku, a preto na liste
už nie sú ďalšie tranzitné pečiatky. V skutočnosti je však na liste vylepená frankatúra: 9kr x 3 (= 27kr.) + 6kr + 2kr = 35 kr.,
čiže chýbajúca známka je hodnoty 3kr. Je
zrejmé, že táto trojkrajciarová známka sa
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najpravdepodobnejšie odlepila počas dopravy, nakoľko údaj ručne písaný perom
a datovaný Aug/25/58 prechádza práve
miestom, kde bola známka pôvodne nalepená, pričom do susednej známky zasahuje na obrazovej strane, takže v čase
písania (kontroly zásielky) tam už známka byť nemohla. Na liste sú aj ďalšie ručne písané a datované poznámky (19 Aug
58; 23 Aug). Známky sú znehodnotené
čiernou kruhovou odosielacou pečiatkou
PRESSBURG 21/5. Ďalej sa tam nachádzajú dve navzájom sa prekrývajúce červené kruhové pečiatky AACHEN/PAID
25 Cts., 24/5 a N. YORK BR.PKT. PAID 30
JUN 10. Na zadnej strane (po poskladaní)
je vylepená dvojica známok 2 kr čierna
a 6 kr hnedá, obe na strojovom papieri
s bežným strihom, znehodnotené čiernou
kruhovou odosielacou pečiatkou PRESSBURG, pričom 2 kr. známka je roztrhnutá, čo sa štandardne pri otváraní zásielok
stávalo. Na opačnej strane listu možno
vidieť miesto aj s fragmentom pečiatky,
kde tieto známky boli prelepené cez spoj
listu. Je pravdepodobné, že v prípade 2
kr. známky, po jej roztrhnutí, bola oddelená časť opäť nalepená na list, avšak už
na strane, kde zostala druhá časť známky.
Ďalej sa tam nachádza trojriadková čierna
pečiatka LEIPZIG, 23.5, (MA...?), dokonca aj odtlačky prstov v lepe, resp. pečiatkovej farbe a fialová trojriadková pečiatka
J.A.WILKOWSKI, DETROID, A.P.S. 4128
(pravdepodobne prepravca alebo colný
deklarant). Po otvorení listu boli na ňom
ručne napísané viaceré poznámky a bola
naň umiestnená polkruhová červená
colná pečiatka CUSTOM HOUSE, NEW
YORK, takže tieto poznámky aj pečiatka
zasahujú tak do prednej, ako aj zadnej
strany (po poskladaní) listu.
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Filatelistickou rečou ide teda o skladaný list horšej kvality, vyplatený vpredu
dvojfarebnou viacnásobnou frankatúrou rakúskych známok prvej emisie (3x
9kr, modrá a chýbajúca 3kr, červená).
Na zadnej strane listu farebná frankatúra pokračuje šesťkrajciarovou hnedou
a dvojkrajciarovou čiernou známkou
(obe poškodené pri otváraní listu). List
bol napísaný 17. 5. 1858, odoslaný z Bratislavy 21. 5., prepravený cez Leipzig 23. 5.
a Aachen 24. 5., ďalej loďou z Liverpoolu
a doručený do New Yorku 10. 6. 1858. Vyclievanie, odbavenie a konečné doručenie
zásielky ale zjavne trvalo ešte oveľa dlhšie,
čo potvrdzujú ručne písané dátumy pri
rôznych kontrolných procedúrach (19. 8.;
23. 8.; 25. 8. 58). List je unikátnym prvým

Predná a zadná strana poskladaného
listu
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známym poštovým dokladom o preprave
zásielky z územia Slovenska do Severnej
Ameriky, navyše doložený historickými
súvislosťami a konkrétnou osobou. Taktiež vytvára jasnú predstavu o viac ako
trojmesačnej (17. 5. – 25. 8.) dĺžke trvania
dodania obchodnej zásielky z Bratislavy
do New Yorku v roku 1858, i keď samotná poštová preprava trvala len dva týždne
(21. 5. – 10. 6.).

Slovakia – USA, the first
known entire of the
stamp period
Pavol Lazar
Abstract: A specialized article devoted
to the unique finding of the oldest known
entire sent from the territory of Slovakia

and addressed to the USA with the first is
sue of Austrian stamps. The discussed enti
re in not even described in the specialized
publication by Peter Severin, published in
2018, devoted specifically to the postal his
tory of the territory of Slovakia during the
first stamp period up to the Austro-Hunga
rian Compromise, entitled: Handbook of
entires and postal stamps from the territory of the Slovak Republic on postage
stamps of Austria 1850 - 1867.
In addition to a detailed description of
the relevant philatelic aspects of the enti
re (accurate identification of stamps used,
accuracy of postage fees, postal route and
transit cancellations), the author brings its
own deep study to identify the sender and
recipient of this unique postal document.

Zopár riadkov o Rakúskej Levante
Jaroslav Tomandl
Abstrakt: Autor na príklade Rakúskej Le
vanty ukazuje ako spojiť znalosti tradičnej
filatelie a poštovej histórie s hlbším tema
tickým výskumom, ktorý tieto poznatky
dokáže pospájať a pripojiť navyše zaujíma
vé tematické súvislosti vrátane filatelistic
kých materiálov, ktoré ich dokumentujú.
Priložený celinový lístok z rakúskej Levanty (vydanie z roku
1908 vo francúzskej mene), odoslaný v roku 1909 z c. k. rakúskeho poštového úradu v Jeruzaleme,
bol zrejme podaný na poštovom
úrade vyobrazenom na rakúskej
známke z emisie „Staré Rakúsko“
z roku 2005. Tiež izraelská známka z roku 2004 zo série ku Dňu
filatelie má na pozadí rakúskej
poštovej schránky túto budovu.
2020 / 2

Rakúsky poštový úrad bol tu, v Starom
meste jeruzalemskom oproti Jaffskej bráne, umiestený od roku 1903 až do 30. septembra 1914 (do vypuknutia prvej svetovej
vojny). Rakúska pošta však bola v Jeruzaleme – t. j. v časti Levanty pod nadvládou
Osmanskej ríše – už od roku 1859.
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Rakúska pošta však pôsobila v Levante
už od polovice 18. storočia. Prvý rakúsky
poštový úrad bol zriadený v Galate (dnes
mestská časť Istanbulu) v roku 1748. Počet
rakúskych poštových úradov sa v Levante
postupne rozrástol na 62.
Od roku 1863 vydávala c. k. rakúska
pošta pre Levantu samostatné známky
a celiny takto:
• do roku 1863 sa zásielky vyplácali
v hotovosti
• v roku 1863 c. k.
poštová správa vydala emisiu známok
v mene SOLDI pre
Lombardsko-Benátsko. Po strate Lombardsko-Benátska sa
tieto známky používali postupne všetkými rakúskymi poštovými úradmi
v Levante.
• od roku 1886 prešla c. k. poštová
správa na tureckú menu – vydaním
rakúskych známok s pretlačou nominálnych hodnôt na PARA a PIASTER.
Neskôr tiež na menu francúzsku, tzv.
vydanie pre ostrov Krétu.
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Popri klasických rakúskych poštových
úradoch v Levante, s ich poštovými pečiatkami s názvom miesta (neskôr aj s číselným odlíšením v Konštantínopole), sa
známky znehodnocovali tiež pečiatkami
námorných poštových úradov na palubách rakúskej lodnej spoločnosti Lloyd
(LLOYD AUSTRIACO). Táto
spoločnosť bola
od roku 1843
zmluvným partnerom pre prepravu rakúskej
pošty v Levante.
Okrem rakúskych poštových úradov
poskytovali poštové služby v Levante ďalšie krajiny, a to:
Nemecko, Veľká
Británia,
Rusko, Francúzsko,
Taliansko, Rumunsko, Poľsko.
A tiež Grécko
a Egypt (obe nevyobrazené).

Spravodajca ZSF
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Dôvetok: LEVANTA je v širšom slova
zmysle územie Východného Stredomoria
a Blízkeho východu. Podrobnú definíciu
nájdeme napríklad na:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Levanta

Samostatnú kapitolu poštovej prepravy v Otomanskej ríši predstavuje rakúska Dunajská paroplavebná spoločnosť
– DDSG. Táto, popri plavbe na Dunaji,
zaviedla lodnú dopravu v oblasti Stredozemného mora. V roku 1843 bola však
prinútená predať celú svoju námornú
flotilu rakúskemu Lloydu (LLOYD AUSTRIACO).

A few lines about
the Austrian Levante
Jaroslav Tomandl
Abstract: Using the example of the Austrian
Levant, the author shows how to combine
knowledge of traditional philately and postal
history with deeper thematic research, which
can connect this knowledge and add more in
teresting thematic contexts, including phila
telic materials that document them.

SLOVACIKÁ
– poštové materiály iných krajín súvisiace
so Slovenskom a Slovákmi
Vojtech Jankovič
Abstrakt: Predstavenie tematickej zberateľ
skej oblasti SLOVACIKÁ, ktorá je oriento
vaná na zbieranie poštových známok a iných
filatelistických materiálov iných krajín súvi
siacich so Slovenskom a Slovákmi. Úvodné
predstavenie je doplnené príkladom mate
riálov Vatikánu (Vatikánskeho mestského
štátu), ktoré autor zaraďuje medzi slovaciká.
Naše zbierky Slovenska môžu obohatiť
a spestriť poštové známky, hárčeky, tlačové listy, obálky prvého dňa, pečiatky, OVS
a pod., ktoré súvisia s našou krajinou,
no sú vydané krajinami
celého
sveta. Nájdeme
na nich slovenské
pomenovania
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a názvy, slovenský štátny znak či vlajku
Slovenska. Alebo portréty a mená významných politických, kultúrnych, vedeckých,
či športových osobností, ktoré boli našimi
rodákmi alebo mali výrazný vplyv na našu
krajinu. A neraz taktiež vyobrazenia slovenskej prírody, kultúrnych, technických
a historických pamiatok alebo pripomenutie významných podujatí, ktoré sa na našom území konajú, alebo naši krajania sú
ich aktívnymi účastníkmi (napr. MS v ľadovom hokeji). A určite mnoho ďalších zaujímavostí na cudzokrajných známkach...
Takýto náhľad na zbieranie je odlišný a pre
niekoho aj málo známy, no postupne si nachádza nových priaznivcov a zberateľov.
Poštové materiály iných krajín so súvisom so Slovenskom a Slovákmi nazývame
súhrnne SLOVACIKÁ, čo je pomenovanie
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Tematická filatelia
odvodené zo širšieho pomenovania BOHEMOSLOVACIKÁ (materiály súvisiace
s Československom). Uvedená všeobecná
definícia slovacík je úmyselne „voľná“, aby
si každý mohol pod súvisom so Slovenskom a Slovákmi realizovať vlastnú predstavu, a tým zaradiť do zbierky materiály,
ktoré mu vyhovujú. Na druhej strane, pre
potreby katalogizácie, musíme definíciu
slovacík formulovať prísnejšie. Preto do nej
vkladáme podmienku, že osoba bude zaradená medzi slovaciká, ak bola narodená
na území dnešného Slovenska (nestačí, že
tu bol narodený jeden z jeho rodičov alebo dokonca prarodičov) alebo mala výrazný vplyv na našu krajinu (nestačí, že naše
územie navštívila alebo, že sa tu zúčastnila
nejakého podujatia). Hlavným dôvodom je
nájsť zmysluplný dokázateľný vzťah a tiež
snaha celú oblasť slovacík rozumne obmedziť, aby bola „zbierateľná“.
Príklad nezaradenia významnej osobnosti medzi slovaciká:
Paul Newman (* 26. január 1925, Shaker
Heights, Ohio, USA – † 26. september 2008,
Westport, Connecticut) - americký herec,
režisér a podnikateľ ocenený Oscarom, dvomi Zlatými glóbusmi, cenou Emmy a mnohými ďalšími cenami. Otec Paula Newmana
(Arthur Samuel Neumann) bol maďarsko
- poľského židovského pôvodu, matka (Terézia Fecková) bola Slovenka, rodáčka z dedinky Ptičie neďaleko Humenného.
Zdôvodnenie nezaradenia: Paul Newman sa nenarodil na Slovensku ani nemal
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k Slovensku bližší vzťah. Zo Slovenska pochádzala len jeho matka, s ktorou pravdepodobne - aspoň v prvých rokoch života
- hovoril po slovensky.
Slovaciká zatiaľ nemajú formálne
združenie, aj preto na stránkach filatelistického portálu www.postoveznamky.
sk vznikla samostatná sekcia venovaná
Slovacikám. Sekcia pravidelne informuje
o nových prírastkoch či už starších poštových známkach a iných materiáloch, alebo tých, ktoré práve vychádzajú (https://
www.postoveznamky.sk/slovacika).
Pre lepšiu orientáciu sú slovaciká zoskupené podľa rôznych kritérií do viacerých
kategórií. Je len a len na zberateľoch, ku
ktorej sa priklonia a podľa ktorej si budú
slovaciká do svojich zbierok zaraďovať.
Konkrétne sú vytvorené tri „tematické“ kategórie, jedna „autorská“ kategória a jedna
„všeobjímajúca“ „teritoriálna“ kategorizácia
podľa krajín vydania (niektoré slovaciká sú
zaradené súčasne vo viacerých kategóriách,
pričom všetky sú zaradené do poslednej kategórie podľa krajiny vydania):
• Slovaciká kategorizované na základe
obrazových znakov, napr. text, vlajka, štátny znak, logo, významná osobnosť, prírodný
výtvor, pamätihodnosť a pod., ktoré sú kvôli
lepšej orientácii rozčlenené na Významné
osobnosti, Pamiatky a pamätihodnosti,
Prírodné krásy a zaujímavosti, Nápisy,
znaky a symboly, Výrobky a produkty.
• Slovaciká kategorizované na základe príležitosti vydania, ku ktorým sa viažu alebo ku ktorým sú vydané, napr. športové a kultúrne podujatia na Slovensku,
športové a kultúrne podujatia so slovenskou účasťou, vstup Slovenska do medzinárodných organizácií a inštitúcií, historické udalosti na slovenskom území a pod.
Spravodajca ZSF

Tematická filatelia
• Slovaciká kategorizované podľa (spoločného) účelu vydania, napr. spoločné
vydania známok s inými krajinami alebo
spoločné vydania v rámci medzinárodných
aktivít (napr. špeciálne emisie EUROPA).
• Slovaciká kategorizované podľa autorstva slovenských tvorcov, napríklad slovenskí autori výtvarných návrhov, rozkresieb, rytín, prítlačí, pečiatok alebo grafickej
úpravy poštových známok iných krajín.
Slovaciká kategorizované podľa krajín vydania, ďalej rozčlenené podľa svetadielov kvôli ľahšej orientácii.
Príklad zaradenia slovacík podľa krajiny vydania (Vedeli by ste určiť, v ktorých
a koľkých kategóriách slovacík sú jednotlivé známky zaradené?):
Vatikán (POSTE VATICANE a CITTÀ DEL VATICANO / citt&#224; del
vaticano)
1963 - 1100 rokov príchodu sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu
Relevantné atribúty: Poštová známka
(L.30) - sv. Konštantín-Cyril s nápisom:
„S. CYRILLUS“ a nápis: „XI EXEUNTE
SAEC. AB INCEPTO APOSTOLATU SS.
CYRILLI ET METHODII APUD SLAVOS“; Poštová známka (L.70) - mapa s naznačeným územím dnešného Slovenska,
Karpatský oblúk, Vysoké a Nízke Tatry,
Dunaj, Váh, Hron atď., nápis: „SS. CYRILLUS ET METHODIUS SLAVORUM APOSTOLI 863-1963; Poštová známka (L.150)
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- sv. Metod s nápisom: „S. METHODIUS“ a nápis: „XI
EXEUNTE SAEC.
AB INCEPTO APOSTOLATU SS. CYRILLI ET METHODII APUD SLAVOS“
1996 - Návšteva pápeža Jána
Pavla II. na Slovensku
Relevantné
atribúty: poštová
známka - fujara,
slovenský štátny znak, slovenský kroj, nápis: „SLOVACCHIA“
2003 - Pútnické cesty pápeža Ján Pavla II.
Relevantné
atribúty: poštová
známka - nápis
„slovacchia“, slovenská trikolóra
(bez
štátneho
znaku)
2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (spoločné
vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Slovenskom)
Relevantné atribúty: spoločné vydanie,
poštová známka - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv.
Metod (kľačiaci
vpravo), výtvarný návrh známky a hárčeka:
prof. akad. mal.
Dušan Kállay.
2018 - 1150.
výročie
uznania slovanského
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liturgického jazyka (Spoločné
vydanie so Slovenskom)
Relevantné
atribúty: spoločné
vydanie, výtvarný návrh známky:
prof. akad. mal.
Dušan Kállay.
A na záver jedna otázka, resp. prosba
o pomoc:
Alojz Sokol (* 19. jún 1871, Hronec –
† 9. september 1932, Bernece) – slovenský
atlét, olympionik reprezentujúci Uhorsko. Najväčší úspech dosiahol v roku 1896
na prvých olympijských hrách nového
veku v Aténach. Štartoval v 6 disciplínach,
v behu na 100 m obsadil 3. miesto, v trojskoku výkonom 12,30 m 4. miesto.
Predlohou na nižšie uvedenú poštovú známku bola dobová fotografia štartu jedného z rozbehov na 100 m na LOH
Atény 1896. Podľa dostupných, no nepotvrdených informácií by na nej mal byť aj
Alojz Sokol. Vie niekto túto informáciu
potvrdiť? Ak áno, aj správne určiť, ktorý
zo štartujúcich bežcov je Alojz Sokol?

Ďalšie informácie o slovacikách
a ich priebežne
aktualizovaný prehľad nájdete na internetovej adrese:
https://www.postoveznamky.sk/slovacika
V prípade záujmu o slovaciká a ich zbieranie alebo o predloženie návrhu nových
slovacík do nášho prehľadu nás, prosím,
kontaktujte cez emailovú adresu filanotes@
gmail.com. Ak si to budete želať, zaradíme
vás do pravidelného informovania o novinkách a môžeme vám pomôcť doplniť zbierku.

SLOVACIKAS
– postal materials of other countries
related to Slovakia and Slovaks
Vojtech Jankovič
Abstract: Presentation of the thematic
collecting area SLOVACIKAS (also SLOVA
KIANA), which is focused on the collection
of postage stamps and other philatelic ma
terials of other countries related to Slovakia
and Slovaks. The introductory introduction
is supplemented by an example of materials
from the Vatican (Vatican City State), which
the author classifies as Slovacikas.

Vyhodnotenie ankety
o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019
Vojtech Jankovič

D

o ankety o najkrajšiu slovenskú
poštovú známku za rok 2019 bolo
zaradených všetkých 28 slovenských
poštových známok, ktoré boli zaradené
do emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2019 a ktoré vydala
Slovenská pošta, a. s., v roku 2019. Na adresu organizátorov ankety prišlo okolo 820
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hlasov formou emailového hlasovania alebo hlasovania poštou.
Po eliminovaní hlasov,
ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné,
prípadne duplicitné,
bolo do vyhodnotenia
Spravodajca ZSF

Slovenská pošta informuje
zaradených 765 platných hlasov, ktoré
priniesli nasledovné poradie:
1. miesto - známka číslo 685 Československé légie a M. R. Štefánik (170 hlasov
= 22 %)
2. miesto známka číslo 697
Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná (143 hlasov
= 19 %)
3. miesto
- známka
číslo
683
E U ROPA
2019: Vzácne
vtáky
- krakľa belasá (56 hlasov = 7 %)
Na ďalších miestach sa umiestnili nasledovné slovenské poštové známky (v zátvorke počet platných hlasov):
702 – 30. výročie nežnej revolúcie (46
hlasov)
680 – Spoločné vydanie so Slovinskom:
Slovenský orloj v Starej Bystrici (41 hlasov)
688 – Prezidentka SR Zuzana Čaputová
(35 hlasov)
699 – UMENIE: Ernest Zmeták (1919 –
2004) (35 hlasov)
686 – 50. výročie Zväzu slovenských
filatelistov (28 hlasov)
689 – Krásy našej vlasti: Demänovská
ľadová jaskyňa (27 hlasov)
704 – Deň poštovej známky: Vincent
Hložník (24 hlasov)
684 – MS v ľadovom hokeji v Bratislave
a Košiciach (21 hlasov)
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690 – 100. výročie Univerzity Komenského (21 hlasov)
698 – UMENIE: Ladislav Hudec (1893
– 1958) (21 hlasov)
693 – 400. výročie mučeníckej smrti
troch svätých košických mučeníkov (20
hlasov)
679 – Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo (16 hlasov)
696 – Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou: Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc (16 hlasov)
701 – Vianoce 2019: Tradičné slovenské
drotárstvo (10 hlasov)
Zvyšné známky získali menej ako 10
hlasov. Zaujímavosťou je, že v ankete 2019
získala aspoň jeden hlas každá z 28 známok vydaných v roku 2019.
Ak sa pozrieme na zloženie účastníkov
ankety (počítame len platné hlasy), tak
o výsledkoch rozhodlo 516 hlasujúcich zo
Slovenska (67,5 %), 238 hlasujúcich z Českej republiky (31,1 %) a 11 hlasujúcich zo
zahraničia (1,4 %). Z pohľadu zastúpení
pohlaví hlasovalo 241 žien (31,5 %) a 524
mužov (68,5 %).
Ak by sme započítali len hlasy slovenských účastníkov, tak by výsledky dopadli
rovnako, ak by sme započítali len hlasy
českých účastníkov, tak by výsledky dopadli rovnako, akurát na treťom mieste by
sa s rovnakým počtom hlasov umiestnila
aj známka 688 – Prezidentka SR Zuzana
Čaputová.
Ak by sme započítali len hlasy žien, tak
prvé miesto by zostalo rovnaké a druhé
a tretie by sa navzájom vymenili. Ak by
sme započítali len hlasy mužov, prvé
a druhé miesto by zostali rovnaké, na treťom mieste by sa umiestnila známka 702
– 30. výročie nežnej revolúcie.
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Zopár námetov
a komentárov, ktoré
poslali účastníci ankety
„Dobrý den, jsem sběratelka známek
a oceňuji, že si české i slovenské známky drží stále vysokou úroveň. Proto jsem
také ráda, že mohu ocenit snahu a práci
jejich tvůrců a zapojit se do hlasování
o najkrajšiu poštovú známku za rok
2019.“
„Prekvapilo ma, koľko známok vzniká
na Slovensku, až som si nevedela vybrať.
Sú to nádherné diela.“
„Přeji vydavateli známek - slovenské
poště hodně námětů z uměleckých pokladů Slovenska i z jeho nádherné země.“
„Ďakujem a prajem pekný deň a nekonečne veľa pamätných známok, na ktoré sa
nezabúda.“
„Chýbala mi tam známka /za rok 2019/
s portrétom nášho herca alebo herečky.
Bola to dobrá téma, lebo dnešná mládež
vôbec nepozná staršiu generáciu hercov.
Mohla z toho byť pekná tradícia. Škoda,
že sa v nej nepokračovalo.“
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K známke 693 400. výročie mučeníckej
smrti troch svätých košických mučeníkov:
„Je těžko vybírat z loňské produkce Vašich poštovních známek tu nejkrásnější, ale
zalíbila se mi známka katalogové číslo 693
„400. výročie mučedníckej smrti troch svatých košíckych mučedníkov“ jak po stránce výtvarné, tak i pro rytecké provedení.“
K známke 702 30. výročie nežnej revolúcie:
„Dobrý den, hlasuji za tuto známku, moc krásná. Na Slovensku žiji 4 roky
a vaše pošta se nedá srovnávat s českou, ta
vaše je kvalitní a spolehlivá. ... Přeji vám ať
lidé stále posílají pohledy a krásné vzpomínky, díky vaším službám.“
„Jsem rád,že si toto významné výročí
opět připomínáme spolu.“
K známke 699 UMENIE: Ernest Zmeták (1919 – 2004):
„znamka vhodne spaja klasiku (Horniakova rytina) s modernym grafickym
dizajnom (Rostoka)“

Poďakovanie
Na záver mi dovoľte v mene organizátorov
ankety
o najkrajšiu slovenskú poštovú známku
za rok 2019, ktorými
sú Slovenská pošta,
a. s. / POFIS, Zväz
slovenských filatelistov a Informačný
filatelistický portál
w w w.postoveznam
ky.sk,
poďakovať
všetkým účastníkom.
Veríme, že ich potešil malý filatelistický
suvenír, ktorý od nás
dostali poštou.
Spravodajca ZSF
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A zrodila sa známka!
My sa pýtame, Slovenská pošta odpovedá

O

dpovede vedúceho POFISu Mgr. Mar
tina Vanča, PhD. na otázky členov
týkajúce sa mnohorakých aktivít Sloven
skej pošty, a. s. a jej organizačnej zložky
POFISu na poli prípravy emisných plánov,
návrhov, realizácie, tlače a distribúcie slo
venských poštových známok ako aj rôzno
rodých foriem ich propagácie.
ZSF: Aké bolo pozadie návrhu, prípravy a realizácie známky 100 rokov SND, čo
ňou chcel autor povedať? Sú na známke
zobrazené konkrétne postavy z konkrétnych predstavení? Prípadne konkrétni
herci? Ľudia sú zmätení, treba im vysvetliť, čo bolo zámerom vydavateľa a ako sa
s ním autor popasoval, forma je asi až príliš netradičná bez bližšieho vysvetlenia.
M. Vančo: Slovenská pošta,. a. s., (ďalej len SP) umelcom nestanovuje presne,
ako má danú tému spracovať. Je to preto
na imaginácii umelca, ako sa danej témy
zhostí. Umelcom odporúča odborných
konzultantov, ktorí majú autorom pomôcť
pri vizualizácii danej témy. Spravidla sú
to zástupcovia inštitúcií, ktoré dané témy
iniciovali, alebo odborníci z daných vedných odborov, ktorých sa téma týka.
Čo sa týka známky SND tak ústredným motívom je symbolicky historická
budova SND v prevedení frontálneho pohľadu na osvietenú fasádu s alegorickými
postavami činohry, opery a baletu účinkujúcimi na „hviezdnom nebi“. Autorka
poštovej známky Mgr. art. Daniela Olejníková je aktuálne jednou z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej knižnej ilustrácie. Je viacnásobnou držiteľkou
ocenenia Najkrajšia kniha Slovenska
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a laureátkou ceny „Zlatého jablko“ na Bienále ilustrácií Bratislava. Ocenené boli
Ilustrácie knihy Mareka Vadasa „Utekaj“,
za ktoré získala prestížnu cenu aj v českej
súťaži venovanej najlepším knihám pre
deti a mládež „Zlatá stuha“. Výtvarný
návrh emisie, ktorý bol schválený Realizačnou komisiou bez podstatných výhrad
je jej autorským debutom v slovenskej
známkovej tvorbe.
ZSF: Priblížte aktivity SP/POFISu pri
presadení vydania známky ACT NOW
na podporu environmentálnej udržateľnosti.
M. Vančo: SP v minulom roku nadviazala užšiu spoluprácu s Talianskou poštou
v oblasti filatelie, výsledkom ktorej je plánovaná účasť SP, na výstave MILANOFIL
2020, ktorej má byť SP čestným hosťom.
Talianska pošta navrhla vydať k tejto výstave špeciálnu emisiu poštovej známky,
pričom ekologickú tému ACT NOW navrhla k realizácii poštová správa OSN.
Na túto tému vydajú známky aj ďalšie
krajiny zúčastnené na výstave a to: OSN,
Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Kirgizsko, Malta, Čierna hora,
San Marino, zvrchovaný rád maltézskych
rytierov, Spojené arabské emiráty a Tunisko. Na spoločnom vydaní známky
s rovnakou polygrafickou úpravou a dizajnom sa SP dohodla len s Talianskou
poštou takže len táto emisia bude klasifikovaná ako spoločné vydanie.
ZSF: Ako prebieha výber autora známky? Ako oslovujete nových autorov? Ak je
to vôbec možné, ako sa môže "bežný človek" stať autorom slovenskej známky?
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M. Vančo: Prvoradým kritériom pri
tvorbe poštových známok je odbornosť,
ktorá je determinovaná vzdelaním, t. j.
poštové známky realizujú spravidla umelci s akademickým vzdelaním, alebo špecializovaným stredoškolským vzdelaním.
Bežný človek sa preto „spravidla“ nemôže
stať autorom výtvarného návrhu poštovej
známky, pretože na to nemá kvalifikačné
predpoklady. Podrobný postup pozri na:
https://www.pofis.sk/blog/2010/10/18/
proces-pripravy-postovych-znamok-fdc-a-fdc-peciatok
ZSF: Ako prebieha voľba tlačovej techniky, rozmerov známok, formy (TL, UTL,
HA, ..) a na základe čoho sa realizuje voľba nominálnej hodnoty, od čoho a koho
jej výška závisí? Na základe čoho sa rozhoduje o náklade známok?
M. Vančo: Výber tlačových techník
súvisí s tzv. ekonomikou tlače, ktorá je determinovaná schváleným plánom finančných prostriedkov v podnikateľskom
pláne SP kreovaným spravidla s ročným
predstihom. Nominálne hodnoty poštových známok korešpondujú s potrebami
prevádzky SP, ktoré štatisticky vyhodnocuje stredisko POSTServis na základe
priemernej mesačnej spotreby poštových
známok na všetkých poštách.
ZSF: Ako vyzerá budúcnosťou rytých
známok, prečo sa prechádza na ofsetovú
tlač? Aká je finančná a časová náročnosť
medzi návrhom a vydaním rytej, ofsetovej prípadne inej známky?
M. Vančo: SP plánuje aj naďalej pokračovať vo vydávaní umelecky vysokokvalitných poštových známok realizovaných
na základe oceľorytiny popredných slovenských umelcov. Ďalší osud oceľotlače ale záleží predovšetkým od situácie
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na polygrafickom trhu, pretože v poslednej dobe zaniklo viacero takýchto špecializovaných tlačiarní, vrátane Poštovní
tiskárny cenin Praha, a.s., ktorej polygrafická činnosť skončí pravdepodobne
v marci 2020.
Oceľotlač je z hľadiska nákladov
na tlač jednou z najdrahších polygrafických technológií, a preto v rámci ekonomiky tlače sa využíva častejšie lacnejšia
ofsetová technológia. Finančne nákladnejšia je aj tvorba oceľotlačových poštových známok, pretože náklady na autorské honoráre pre rytca, ktoré sú dokonca
vyššie ako honoráre autorov návrhov
poštových známok, pretože zvlášť je honorovaná rytecká rozkresba a zvlášť samotná rytina.
Z časového hľadiska je možné ofsetovú
známku vyrobiť v aj v expresne krátkom
časovom horizonte 1 týždňa od schválenia návrhu po jeho vytlačenie a dodanie z tlačiarne. V prípade oceľotlačovej
známky je časovosť determinovaná veľkosťou rytej plochy, t. j. známku najmenších rozmerov je možné vyryť za jeden
týždeň, ale na vyrytie napríklad takého
veľkoformátového hárčeka je potrebný
minimálne jeden mesiac.
Ak máte ďalšie otázky, neváhajte sa
opýtať. Možno vás zaujíma napríklad kon
krétne známkové vydanie (Prečo? Načo?
Koľko? Kedy?), jeho tematické zobrazenie
alebo technická realizácia? Alebo vás zau
jímajú všeobecné témy týkajúce sa aktivít
Slovenskej pošty, a. s. a POFISu všeobecne?
Alebo by ste radi vedeli niečo priamo z ich
„známkovej kuchyne“?
Napíšte na adresu redakcie časopisu
alebo filanotes@gmail.com a my sa vaše
otázky opýtame za vás.
Spravodajca ZSF

Spoločenská kronika

P

Opustila nás Mária Barusová

ani Mária Barusová sa
narodila 15. 8. 1935 v Bratislave. Svoje detstvo a mladosť
prežila v Podbrezovej. Stredoškolské vzdelanie ukončila
maturitnou skúškou na gymnáziu v Brezne. Prihlásila sa
vysokú školu v Nitre. Počas
štúdia sa vydala a vysokú školu nedokončila. Vychovala tri
deti. Pracovala ako úradníčka
v Podniku výpočtovej techniky, odkiaľ v roku 1988 odišla do dôchodku. Ako dôchodkyňa vyštudovala vysokú
škola a bola promovaná na magistru teológie. Po skončení vysokej školy 10 rokov
vyučovala náboženstvo. Jej veľkou záľubou
v mladosti bol ľudový tanec a folklór. Až

v dôchodku sa stala zanietenou filatelistkou, bola členkou
dvoch filatelistických klubov.
Zbierala známky s náboženskou tematikou a bola členkou Spoločenstva sv. Gabriela.
Vytvorila dva exponáty. Jeden s názvom „Ježiš Kristus
a jeho cirkev“, ktorý vystavovala na rôznych súťažiach
a druhý s názvom „Pápeži
dvadsiateho storočia“, ktorý
už nestihla vystaviť na žiadnej súťaži. Svoj
pozemský život skončila v kruhu svojich
najbližších 10. 1. 2020 vo veku 85 rokov.
Ďakujeme Ti za všetko čo si urobila pre
náš klub a zväz. Budeme na Teba spomínať.
Členovia KF 52-51 v Nitre

Opustil nás doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.

K

lub filatelistov Ladislava
Novotného v Bratislave
zdieľa hlboký zármutok nad
odchodom svojho dlhoročného člena a funkcionára
doc. Ing. Jána Cvengroša,
DrSc.
Jeho meno je ozdobené
titulmi, ktoré svedčia, že celoživotne bol predovšetkým
špičkový vedec a pedagóg. Pridávam, že bol dobrý človek, ktorý rozdával pokoj každému s kým sa stretol. Jeho
empatický prístup si budú pamätať všetci,
čo ho poznali.
Bol aj filatelista, ktorý zbieral známky predovšetkým pre svoje potešenie. Vo
svojom koníčku kompenzoval intelektuálne napätie, ktoré v ňom spôsobovala jeho
profesionálna práca. Celoživotne zbieral
2020 / 2

známky
Československa,
a potom, ako vznikla Slovenská republika, aj slovenské
poštové známky.
V Klube L. Novotného bol
zapojený do každej jeho činnosti. Dlhé roky bol členom
výboru, distribútorom noviniek slovenských poštových
známok a nakoniec predsedom revíznej komisie klubu.
Staral sa o knižnicu, ktorá obsahovala
viac ako sto položiek, katalógov, časopisov
a rôznych publikácií, ktoré sa nazbierali
v knižničnom fonde počas existencie klubu. Prikladal ruku k dielu aj pri činnosti
klubu v rámci Bratislavy.
Jeho záslužná činnosť bola ocenená
Zlatým čestným odznakom Zväzu slovenských filatelistov.
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Spoločenská kronika

30. 4. 2020 * EUROPA 2020: Dávne poštové
trasy –Rozlúčili
Magna sme
Via *sapríležitostná
známka
*
s ním 9. marca
2020
N: Ľ.
Paľo * OF Tiskárna
Hradištko
* PL:počet8 ZP
v bratislavskom
krematóriu
za účasti
(A),nej
TF:komunity
? PL; ZZ:kolegov
6 ZP (B),
TF: ? ZZchemickej
* papier
z Fakulty
FL a(A),
samolepiaci
BP
(B)
*
HZ
13
½ (A),
potravinárskej technológie STU, kde
pravlnitý
výsek
9
¾
:
9
½
(B)
*
FDC
N:
Ľ.
Paľo,
coval celý život a filatelistov klubu, z ktorých
R: J.značná
Česla,časť
OTpjeTiskárna
Hradištko
* náklad:
z jeho materskej
inštitúcie.
A – 160 tis. (20 tis. PL), B – 50 tis. (5 tis. ZZ)

712 T2 50 g viacfarebná .................................0,65
712 FDC .............................................................. 1,55
budeme
na Teba spomínať ako
712 Janko,
špeciálny
PaL .................................................6,00

na činorodého
Kupóny
a spojky a vzácneho človeka, výbor-

ného
a dobrého priateľa.
712
KĽfilatelistu
..............................................................0,65
712 Česť
KP Tvojej
..............................................................0,65
pamiatke
712 KĽ+KP.............................................................0,65
Ľubomír Floch,
712 S
..............................................................1,30
predseda KF L. Novotného v Bratislave

18. 5. 2020 * 100. výročie narodenia pá-

peža
Jána Pavla
(1920 – 2005) * príleNáš jubilant Ondrej
Sulo
jeII. 80-ročný

V

ýznamný slovenský filatelista Ondrej Sulo, podpredseda Klubu filatelistov 52 - 19 pri
klubetrasy
Trenčín
711) Posádkovom
mapa úseku poštovej
Magna sa
Via, spájajúcej
dožil
16.
februára
2020,
80. naViedeň so Sedmohradskom (16. stor.)
Narodil ....................................
sa 16. 2. 1940
711 rodenín.
1,20 € viacfarebná
1,20
v
obci
Ivanovce
okres
Trenčín.
711 PL (109 x 127 mm) .........................................
9,60
poštových známok sa
711 Zbieraniu
FDC ..............................................................
2,10
711 venuje
ZZ
..............................................................
7,20
od detstva. Členom Zvä711 zu
NLčeskoslovenských
..............................................................
0,91
filatelistov
bol od roku 1959. Členom Klubu filatelistov v obci Melčice-Lieskové bol
13. 5. 2020 * Osobnosti: Maximilián Hell
od roku 1962. Predsedom tohto klubu bol
(1720 – 1792) * príležitostná známka * N: V.
v rokoch 1966 – 2015. V klube založil KrúRostoka * OF Tiskárna Hradištko * PL: 25 ZP
žok mladých filatelistov č. 121, ktorý viedol
+ 25 K, TF: 2 PL * papier FL * HZ 13 ½ * FDC
v rokoch 1976 – 2015, kedy klub zanikol.
N: V. Rostoka, OF BB print * náklad: 500 tis.
Mnohí jeho členovia vytvorili výstavné
exponáty a zúčastňovali sa filatelistických
výstav a Filatelistickej olympiády. Členom
KF 52 - 19 Trenčín je od 1. 1. 2014. Dňa 2.
3. 2015 bol na VČS zvolený za podpredsedu
KF 52 - 19 Trenčín.
Jubilant vytvoril exponáty s osobitným dôrazom na obdobie 1. svetovej vojny
„Za cisára v boji i na popraviskách“, „Flotila ťažkých obrnencov“ a „Poľná pošta
712) Maximilián Hell (1720 – 1792) – astronóm
v mobilizácií v roku 1938“. Vytvoril a vyK) znázornenie
prechodu
Venuše pred
diskom
stavoval ďalšie
exponáty:
„Vslnečným
boji zrodená
a výpočtu vzdialenosti Zeme od Slnka
a zocelená“, ako železničiarovi mu boli najbližšie „Vlakové pošty v českých zemiach
do roku 1918“ a „Parné lokomotívy“. Nasledovali exponáty „Strojové propagačné
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žitostná známka, spoločné vydanie s Poľpečiatky 1919
– 1938“,
„Sveskom * N: M. Jędrysik,
LR: G.
Gałązki
* OF
tom na*krídlach
Lufthansy“,
Tiskárna Hradištko
PL: 6 ZP
+ 6 K, TF:
? PL * papier „Tomáš
FL * HZGarique
13 ½ * Masaryk“,
FDC N+R:
a „Trenčín
Ľ. Žálec, OTp „Vodné
Tiskárnavtáctvo“
Hradištko
* náklad:
okolie na poštových dokla180 tis. (30 tis.aPL)
doch a dobových pohľadniciach“. Jeho exponáty videli
na výstavách v Cíferi, Galante, Košiciach, Nitre, Poprade,
Močenku, Leviciach, Žiline,
Martine, Ružomberku, Pezinku, Holíči, Malackách, Senici, Skalici,
Trenčíne,
Morave
a vdom
Ban713)
pápež JánHraniciach
Pavol II. (1920na
– 2005),
rodný
pápeBystrici v Mestskom múzeu v roku
žaskej
vo Wadowiciach
príležitosti
100. Ján
výročia
začatia
K)2014
pápež pri
Ján Pavol
II. a kardinál
Chryzostom
Korec
I. svetovej
(1924
– 2015) vojny výberom poštových dokumentov
vzťahu k....................................
Banskej Bystrici. Ex713
1,70 €vo
viacfarebná
1,70
ponát
„Za
cisára
v
boji
i na popraviskách“
713 PL (185 x 111 mm) .......................................10,20
vystavil
výstave v Düsseldorfe (Nemec713
FDC na
..............................................................2,60
713
..............................................................
ko)PaL
a na výstave
SALON C-S 2018 na Bra-1,61
Kupóny
a spojky
tislavskom
hrade pri príležitosti 100. vý713
KĽ vzniku
..............................................................
ročia
Česko-Slovenskej republiky.1,70
713
KP
..............................................................
Za jeho činnosť vo Zväze slovenských fila-1,70
713 KH .............................................................. 1,70
telistov mu bol udelený strieborný Čestný
713 KD .............................................................. 1,70
Je nositeľom zlatej Jánskeho1,70
odznak
ZSF.
713
KĽ+KP
.............................................................
plakety
za 64
odberov darcu krvi.
713
KH+KD
...........................................................
1,70
713 Milý
S vodorovne
....................................................3,40
Ondro,
do rokov nasledujúcich
713
zvisle .............................................................3,40
Ti Sželáme
hlavne dobré zdravie, rodinnú
pohodu, veľké úrody z Tvojej záhradky
a potešenie zo spoločného hobby filatelie.
Jozef Korený
- čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín
Spravodajca ZSF
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5. 6. 2020 * Filatelistická olympiáda * príležitostná známka * N: M. Žálec Varcholová * OF Tiskárna Hradištko * PL: 50 ZP, TF:
2 PL * papier FL * KHZ 11 ¼ : 11 ¾ * FDC
N: M. Žálec Varcholová, OF BB print * náklad: 1 mil.

17. 6. 2020 * Ochrana prírody: Botanická
záhrada v Košiciach – magnólia veľkokvetá
* príležitostná známka v hárčekovej úprave *
N: I. Benca, R: R. Cigánik * OTp+OF Tiskárna Hradištko * H: 1 ZP, TF: ? H * papier FL
* RZ 11 ¾ * FDC N: I. Benca, R: R. Cigánik,
OTp Tiskárna Hradištko * náklad: 50 tis.

714) symbolická kresba

714 0,65 € viacfarebná....................................0,65 715) Magnólia veľkokvetá (Magnolia grandiflora)
714 FDC .............................................................. 1,55
714 NL
.............................................................. 0,91 715 2,80 € viacfarebná ...................................2,80
715 H (165 x 110 mm)...........................................2,80
715 FDC .............................................................. 3,70
715 CM ..............................................................0,96

Poš tové lís tky s prítlačou
20. výročie
Poštového múzea

Anketa
o najkrajšiu poštovú známku
2019

