
Dve storočnice v Lúčnici  
 
Lúčnica nad Žitavou je obec v okrese Nitra. Ako vyplýva z jej pomenovania, preteká cez ňu 
riečka Žitava. Táto “mladá” obec s takmer 1000 obyvateľmi vznikla v r. 1960 zlúčením 
Martinovej a Vajky nad Žitavou, o ktorej ie zmienku už z r. 1113. Aj keď starobylosť obce 
dnes nepripomínajú žiadne “rukolapné” pamiatky, predsa tu môžeme vidieť dve 
neskorobarokové staviteľské diela z 18. storočia – kaštieľ a rímskokatolícky kostol. V chotári 
obce možno navštíviť Pútnické miesto (kalváriu), nazývané “Studničky”. 
 
V tomto roku si v Lúčnici pripomínajú dve storočnice, ktoré sa týkajú pošty aj filatelie. 
Vydaním a používaním príležitostnej poštovej pečiatky, si na tamojšej pošte 31.05.2021 
pripomenuli 100. výročie poštového úradu v obci. Zhodou okolností, pri krásnom okrúhlom 
výročí vzniku pošty, zaznel aj jej umieráčik. Slovenská pošta, a.s. totiž v rámci úsporných 
opatrení zrušila okrem iných, aj túto poštu. 
 
S poštou, doručovaním zásielok, súvisia aj poštové známky - záľuba významného rodáka z 
Lúčnice. Jeho meno - JUDr. Severín Zrubec - je zapísané zlatými písmenami do histórie 
slovenskej, československej i európskej filatelie. V občianskom živote ako právnik, pracoval 
v rôznych organizáciách, naposledy na Ministerstve poľnohospodárstva ČSSR (1968 – 1981), 
odkiaľ odišiel v roku 1982 do dôchodku. 
 
Filatelista Dr. Severín Zrubec bol nie len úspešný vystavovateľ a publicista, zväzový 
funkcionár, ale aj člen domácich i zahraničných porôt pre hodnotenie exponátov. V 
organizovanej filatelii pôsobil viac ako 50 rokov. Angažoval sa za moderné chápanie filatelie 
ako záujmovej činnosti s výrazným kultúrnym a spoločenským poslaním. Jeho úsilie o 
obnovu Zväzu slovenských filatelistov (1969) ocenila členská základňa tým, že dve funkčné 
obdobia viedol zväz ako predseda (1969 − 1979) a ďalšie dve pôsobil ako podpredseda. 
Pracoval aj v medzinároných štruktúrach, ako člen Komisie námetovej filatelie FIP (1974 − 
1984), aj ako člen Medzinárodnej poroty FIP (1973 − 2011). 
 
Jeho exponát „Dnes sa točia rotačky“ bol vystavovaný na niekoľkých desiatkach výstav 
doma i zahraničí. Na piatich svetových výstavách a 22 medzinárodných výstavách získal 4 
zlaté, 17 pozlátených a 7 strieborných medailí. V roku 1998, kedy ukončil vystavovateľskú 
činnosť, daroval svoju rozsiahlu tematickú zbierku „Tlač a kniha“ do Múzea knižnej kultúry 
v Trnave. 
 
JUDr. Severín Zrubec zomrel v Bratislave 11. 3. 2011, pochovaný je v rodnej obci, v Lúčnici 
nad Žitavou. Tí, č oho poznali, spomínajú naňho ako na dobrého človeka, vynikajúceho 
filatelistu, ale aj básnika. 
 
Na jeho počesť, Slovenská pošta a.s. vydala 05.12.2014, ku Dňu slovenskej poštovej známky 
a filatelie známku s portrétom Dr. Severína Zrubca. Pre významnú osobnosť, bola vydaná 
neobyčajná známka. Pôsobivo je koncipovaná ako lichobežník s dvoma trojuholníkovými 
kupónmi, s dominujúcim portrétom s autogramom dr. Zrubca. Na pravom kupóne je 
vyobrazená jeho prvá zlatá medaila získaná na Svetovej výstave PRAGA 1962. V ľavom 
kupóne je logo Spoločenstva Sv. Gabriela, ktorého bol spoluzakladateľom (1992).  
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Na väčšine známok a kupónov sú výrobné chyby (nedotlač HT farby, „vypadnutá HT farba“), ktoré sú 
na rôznych miestach a majú menšiu alebo väčšiu intenzitu, a ktoré sa prejavujú ako biele body 
„sneženie“.    
 
Viď príspevok  https://www.postoveznamky.sk/poznatky-k-postovej-znamke-pofis-c-579-den-
postovej-znamky-severin-zrubec-1921-2011   
 
Na ľavom okraji PL sú vynechané PO vodorovnej perforácie.     Rudolf ŠULEJ 

   
 
 
 
MVDr. Milan Šajgalík, KF 52-51 Nitra 
  



PPP, FDC, známka a PPP, osobitne FOTOGRAFIE z posledného dňa prevádzky pošty v Lúčnici (filatelisti z 
Nitry). 

 
Príležitostná poštová pečiatka k storočnici poštyv Lúčnici nad Žitavou 
používaná na tamojšej pošte 31. mája 2021. 
 

 
Obálka prvého dňa (FDC) so známkou Severín Zrubec a poštovou pečiatkou s názvom jeho rodnej obce. V 
ľavom rohu obálky je zobrazená celina s prítlačou (J. Fándly, 1991) vydaná ZSF a zaslaná na adresu S. Zrubca. 
Celina sa nachádza v zbierkovom fonde Múzea knižnej kultúry v Trnave. 



Známku Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)  vydala Slovenská pošta 
5.12.2014 ako 579. známku svojho emisného programu. Známku s nominálnou hodnotou 
0.60 € a rozmermi 37,4 x 52,9 + kupón 37,4 x 37,4 mm vytlačili na tlačovom liste s 51 
známkami, v 300 tisícovom náklade. Autorom výtvarného návrhu známky je Mgr.art. 
Marianna Žálec Varcholová, rytec známky Mgr. art. Ľubomír Žálec ArtD.  

 

 
 
Slávnostná inaugurácia známky Severín Zrubec sa konala v Trnave 5.12.2014, ako 
dokumentuje nasledovná príležitostná poštová pečiatka:  
 

 
 


